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Pielikums 

Gulbenes novada domes  

2016.gada 3.oktobra  

rīkojumam Nr. GND/3.5/16/         

 

KONKURSA 

“Gulbenes novada gada uzņēmums 2016” 
 

Nolikums 

 

1. VISPĀRĪGĀ DAĻA 
1.1. Gulbenes novada domes konkursa “Gulbenes novada gada uzņēmums 2016”, turpmāk tekstā 

– Konkurss, mērķis ir noskaidrot un godināt Gulbenes novada uzņēmējus pasākumā „Gulbenes 

novada uzņēmēju diena”, 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. 

1.2. Konkursu organizē un īsteno Gulbenes novada dome (reģ. Nr. 90009116327, adrese – Ābeļu iela 

2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401), turpmāk tekstā – Dome. 

1.3. Domei ir tiesības aicināt sadarbības partnerus. 

1.4. Ar Nolikumu var iepazīties Domē, tās mājaslapā www.gulbene.lv, www.biznessgulbene.lv un 

Gulbenes novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Gulbenes Novada Ziņas”. In-

formācija par Konkursa norisi tiek publicēta novada mājaslapā www.gulbene.lv un Gulbenes no-

vada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Gulbenes Novada Ziņas”. 

 

2. KONKURSA NORISE  
2.1. Konkurss norisinās 2 kārtās – pretendentu pieteikšana un vērtēšana.  

2.2. Konkursa 1. kārtas ietvaros no 2016. gada 3. oktobra līdz 31. oktobrim plkst. 15:00 novada 

iedzīvotāji un viesi tiek aicināti izvirzīt pretendentus balvas saņemšanai Konkursa tematiskajās 

nominācijās. 

2.3. Konkursa pretendentu pieteikumi tiek apkopoti un izvērtēti atbilstoši administratīvajiem un 

kvalitatīvajiem rādītājiem. Konkursa vērtēšanas 2. kārtai no 2016.gada 7.novembra līdz 

30.novembrim tiek virzīti 3 pretendenti katrā tematiskajā nominācijā. 

2.4. Pretendenti izvirzāmi, iesniedzot pieteikuma anketas (1.Pielikums): 

2.4.1. Personīgi Domes administrācijā, Attīstības un projektu nodaļā (Ābeļu iela 2 (319.kabinetā), Gul-

benē) vai Gulbenes novada pagasta pārvaldēs; 

2.4.2. Slēgtā aploksnē pa pastu ar norādi: 

 Konkursam „Gulbenes novada gada uzņēmums 2016”,  

 Adresāts: Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401; 

2.4.3. Nosūtot uz e-pastu: liena.kazaka@gulbene.lv, ar norādi: Konkursam „Gulbenes novada gada uz-

ņēmums 2016”. Prasības elektroniski nosūtītam dokumentam – satur personisku parakstu un tā 

atšifrējumu vai drošu elektronisku parakstu. Dokuments var būt noformēts sekojoši: saglabāts 

PDF, JPEG, WORD, EXCEL formātā t.sk. skenēts.  

2.5. Konkursa pieteikuma anketas veidlapa ir pieejama gan papīra formātā Domes administrācijā un 

pagastu pārvaldēs, gan elektroniski novada mājaslapā www.gulbene.lv, www.biznessgulbene.lv. 

 

3. KONKURSA NOMINĀCIJAS 
3.1. Konkursa galvenā nominācija – “Gulbenes novada gada uzņēmums 2016”. Konkursa nomi-

nācijā “Gulbenes novada gada uzņēmums 2016” balva tiks piešķirta vienam no Konkursam no-

minētajiem pretendentiem pēc vērtēšanas komisijas vairākuma balsojuma, pamatojoties uz vērtē-

šanas kritērijiem – pretendenta līdzdalība Gulbenes novada pasākumos, aktivitātēs, ilgtspējīga 

darbība, izaugsme, videi draudzīga saimniekošana, piederība, identitāte Gulbenes novadam u.c.  

3.2. Konkursā tiek noteiktas 7 tematiskās nominācijas: “Gulbenes novada gada jaunais uzņē-

mums/uzņēmējs 2016”, “Gulbenes novada gada produkts 2016”, “Gulbenes novada gada inovā-

cija 2016”, “Gulbenes novada gada eksportētājs 2016”, „ Gulbenes novada gada darba devējs 

http://www.gulbene.lv/
http://www.gulbene.lv/
http://www.gulbene.lv/
http://www.biznessgulbene.lv/
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2016”, “Gulbenes novada gada saimnieks 2016”, “Gulbenes novada gada pakalpojuma sniedzējs 

2016”. 

3.2.1. “Gulbenes novada gada jaunais uzņēmums/uzņēmējs 2016” – pretendents, kas uzsācis savu 

saimniecisko darbību pēc 01.01.2014. un sasniedzis pozitīvus izaugsmes rezultātus. Mērķa grupas: 

visas nozares; komersanti, saimnieciskās darbības veicēji un citas personas, kas veic saimniecisko 

darbību (atbilstoši Nolikuma 4.punktam). 

Nominācijas vērtēšanas kritēriji: 

 

Kritērijs 
Maksimālais 

punktu skaits 
Vērtēšanas kritērija skaidrojums 

Investīciju piesaistīšana 5 Par katru uz investīcijām orientētu darbību piešķirt 1 

punktu, bet ne vairāk kā 5 punktus. 

Jauna produkta/ pakalpojuma 

radīšana, jauno tehnoloģiju 

ieviešana u.c. uz inovācijām, 

kvalitātes līmeņa 

paaugstināšanu orientētas 

darbības 

5 Par katru uz inovācijām orientētu darbību Gulbenes 

novada, reģiona, Latvijas mērogā – piešķirt 1 punktu, bet 

ne vairāk kā 5 punktus. 

Produkta/pakalpojuma un 

informācijas pieejamība 

10 Vidzemes reģiona mērogā – 2.5 punkti, Latvijas mērogā 

– 5 punkti, Baltijas mērogā - 7.5 punkti, starptautiskā 

mērogā – 10 punkti. 

Darbavietu radīšana 10 1 darba vieta novērtējama ar 2 punktiem, bet ne vairāk 

kā 10 punktiem. 

Gulbenes novada identitāte 

uzņēmējdarbībā 

10 Pretendenta nosaukumā, logo, mārketinga materiālos 

izmantoti simboli, nosaukums, kas identificē piederību 

Gulbenes novadam. Par katru Gulbenes novada elementa 

izmantošanu tiek piešķirti 2 punkti, bet ne vairāk kā 10 

punkti. 

Kopā: 40  

 

3.2.2. “Gulbenes novada gada produkts 2016” veicina novada atpazīstamību un/vai Latvijas amatu 

prasmju popularizēšanu. Mērķa grupas: visas nozares; komersanti, saimnieciskās darbības veicēji 

un citas personas, kas veic saimniecisko darbību (atbilstoši Nolikuma 4.punktam). 

Nominācijas vērtēšanas kritēriji: 

Kritērijs 
Maksimālais 

punktu skaits 
Vērtēšanas kritērija skaidrojums 

Preču un pakalpojumu 

pieejamība Gulbenes novada 

iedzīvotājiem un viesiem  

5 Par katru pastāvīgu tirdzniecības punktu tiek piešķirti 2 

punkti, bet kopsummā ne vairāk kā 5 punkti. 

Dalība izstādēs, gadatirgos 5 Dalība Vidzemes reģiona izstādē, gadatirgū – 1 punkts 

par katriem diviem pasākumiem, attiecīgi - 2 punkti par 

dalību Latvijas mēroga pasākumā, bet kopā ne vairāk kā 

5 punkti. 

Piedāvātā produkta 

daudzveidība un kvalitāte 

(iepakojums, personīgā 

pieredze un atsauksmes par 

produktu) 

10 Par divām dažādām precēm, pakalpojumiem tiek 

piešķirts 1 punkts, bet ne vairāk kā 10 punkti. 
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Videi draudzīga 

saimniekošana 

5 Preču un pakalpojumu ražošanā tiek izmantoti 

dabai draudzīgi materiāli, nodrošinot vides, 

produkta ekoloģisko vērtību (videi draudzīgs 

iepakojums, ražošanas tehnoloģija, maksimāli 

izmantotas dabīgas/videi draudzīgas izejvielas, 

samazinot atkritumu daudzumu) u.c. Par katru 

aktivitāti piešķir 1 punktu, bet ne vairāk kā 5 

punktus. 

Dalība un aktivitāte 

pagasta/novada 

saimnieciskajā, sabiedriskajā 

dzīvē 

5 Dalība pašvaldības organizētajos pasākumos – par 

katru aktivitāti tiek piešķirts 1 punkts, bet ne vairāk 

kā 5 punkti. 

Gulbenes novada identitāte 

uzņēmējdarbībā 

10 Pretendenta nosaukumā, logo, mārketinga 

materiālos izmantoti simboli, nosaukums, kas 

identificē piederību Gulbenes novadam. Par katru 

Gulbenes novada elementa izmantošanu piešķirti 2 

punkti, bet ne vairāk kā 10 punkti. 

Kopā: 40  

 
3.2.3. “ Gulbenes novada gada inovācija 2016” – pretendents, kas ir izstrādājis, ieviesis jaunu, 

inovatīvu produktu, pakalpojumu un/vai tehnoloģiju. Inovācija ir produktu un pakalpojumu 

uzlabošana, vienlaikus paplašinot arī to tirgu. Mērķa grupas: visas nozares; komersanti, 

saimnieciskās darbības veicēji un citas personas, kas veic saimniecisko darbību (atbilstoši 

Nolikuma 4.punktam).    

Nominācijas vērtēšanas kritēriji: 

Kritērijs 
Maksimālais 

punktu skaits 
Vērtēšanas kritērija skaidrojums 

Inovācijas darbības 

perspektīva 

 

5 Gulbenes novadā – 1 punkts, Vidzemes reģiona 

mērogā – 2 punkti, Latvijas mērogā – 3 punkti, 

Baltijas mērogā - 4 punkti, starptautiskā mērogā – 5 

punkti. 

Sadarbojoties ar 

zinātniskajām institūcijām 

un/vai izglītības iestādēm, ir 

izstrādāts, ieviests jauns 

produkts/pakalpojums, kas 

sekmē attiecīgās nozares 

attīstību 

10 Par sadarbību ar vienu zinātnisko, izglītības 

institūciju piešķir 2 punktus, bet kopā ne vairāk kā 

10 punktus. 

Investīciju piesaistīšana, 

jauna produkta/ pakalpojuma 

radīšana, jaunu tehnoloģiju 

ieviešana 

10 Par katru uz inovācijām orientētu darbību piešķir 2 

punktus, bet ne vairāk kā 10 punktus. 

Dalība izstādēs, konkursos, 

iegūtie apbalvojumi, 

kvalitātes sertifikāti 

5 Par katru aktivitāti tiek piešķirts 1 punkts, bet ne vairāk 

kā 5 punkti. 

Nodarbināto skaits vidēji 

gadā 

10 Darba vietu skaits: 

par katriem 2 nodarbinātajiem darbiniekiem tiek 

piešķirts 1 punkts, bet ne vairāk kā 10 punkti. 



 

4 

 

Gulbenes novada identitāte 

uzņēmējdarbībā 

10 Pretendenta nosaukumā, logo, mārketinga materiālos 

izmantoti simboli, nosaukums, kas identificē piederību 

Gulbenes novadam. Par katru Gulbenes novada 

elementa izmantošanu piešķirti 2 punkti, bet ne vairāk 

kā 10 punkti. 

Kopā: 50  

 

 
3.2.4. “Gulbenes novada gada eksportētājs 2016”- pretendenta saražotās preces, pakalpojumi tiek 

realizēti eksporta tirgos. Mērķa grupas: visas nozares; komersanti, saimnieciskās darbības veicēji 

un citas personas, kas veic saimniecisko darbību (atbilstoši Nolikuma 4.punktam). 

Nominācijas vērtēšanas kritēriji:  

Kritērijs 
Maksimālais 

punktu skaits 
Vērtēšanas kritērija skaidrojums 

Dalība izstādēs, tirdzniecības 

misijās, konkursos, iegūti 

apbalvojumi, kvalitātes 

sertifikāti 

10 Par katru aktivitāti tiek piešķirts 2 punkti, bet ne vairāk 

kā 10 punkti. 

Nodarbināto skaits vidēji 

gadā 

10 Darba vietu skaits: 

par katriem 2 nodarbinātajiem darbiniekiem tiek 

piešķirts 1 punkts, bet ne vairāk kā 10 punkti. 

Eksporta tirgus pārklājums 

 

10 Baltijas mērogā – 4 punkti, Eiropas mērogā – 4 

punkti, Pasaules mērogā – 2 punkti (punkti 

summējas). 

Eksporta apgrozījums  

 

10 Par katriem 10% no kopējā apgrozījuma tiek piešķirts 1 

punkts. Eksporta apgrozījuma vērtība > €10 000. 

 

Gulbenes novada identitāte 

uzņēmējdarbībā 

10 Pretendenta nosaukumā, logo, mārketinga 

materiālos izmantoti simboli, nosaukums, kas 

identificē piederību Gulbenes novadam. Par katru 

Gulbenes novada elementa izmantošanu piešķirti 2 

punkti, bet ne vairāk kā 10 punkti. 

Kopā: 50  

 

 
3.2.5. „ Gulbenes novada gada darba devējs 2016”- darba devējs ar augstu atbildību pret 

darbiniekiem, nominācijas ietvaros tiek vērtēta pretendenta ieinteresētība darbinieku izaugsmē, 

atbalsta nodrošināšana, kā arī personālvadības sistēma un līdzdarbošanās uzņēmuma stratēģisko 

un operatīvo mērķu sasniegšanā. 

Mērķa grupas: visas nozares; komersanti, saimnieciskās darbības veicēji un citas personas, kas 

veic saimniecisko darbību (atbilstoši Nolikuma 4.punktam). 

Nominācijas vērtēšanas kritēriji: 

Kritērijs 
Maksimālais 

punktu skaits 
Vērtēšanas kritērija skaidrojums 

Nodarbināto skaits vidēji 

gadā 

10 Darba vietu skaits: 

Līdz 10=2 punkti; 11-20=4 punkti; 21-40=6 punkti; 

41-60=8 punkti; >60=10 punkti. 

Sociālās garantijas, darba 

vide  

5 Par katru ieviesto, īstenoto darbinieku atbalsta 

aktivitāti piešķir 1 punktu, bet ne vairāk kā 5 

punktus. 
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Izaugsmes iespējas  5 Darbinieku iespējas izglītoties, uzlabot darbam 

nepieciešamās kompetences, karjeras izaugsmes 

iespējas. Par katru aktivitāti tiek piešķirts 1 punkts, 

bet ne vairāk kā 5 punkti. 

Sadarbība ar nozaru 

organizāciju/-ām  

5 Par katru noslēgto sadarbības līgumu piešķir 1 

punktu, bet ne vairāk kā 5 punktus. 

Iesaistīšanās jauniešu, 

senioru vai personu ar 

invaliditāti nodarbinātības un 

izglītības programmās 

5 Par katru programmā nodarbināto personu piešķir 1 

punktu, bet ne vairāk kā 5 punktus. 

Gulbenes novada identitāte 

uzņēmējdarbībā 

10 Pretendenta nosaukumā, logo, mārketinga 

materiālos izmantoti simboli, nosaukums, kas 

identificē piederību Gulbenes novadam. Par katru 

Gulbenes novada elementa izmantošanu tiek 

piešķirti 2 punkti, bet ne vairāk kā 10 punkti. 

Kopā: 40  

 
3.2.6. “Gulbenes novada gada saimnieks 2016”- mūsdienīgs, atbildīgs saimnieks, kurš saimniekojot 

Gulbenes novadā spējis attīstīties, modernizēt un pilnveidot saimniecību. Mērķa grupas: 

komersanti, kas strādā zemkopības, lopkopības, zivsaimniecības, putnkopības, mežsaimniecības 

u.c. nozarēs, zemnieku saimniecības. 

Nominācijas vērtēšanas kritēriji: 

Kritērijs 
Maksimālais 

punktu skaits 
Vērtēšanas kritērija skaidrojums 

Nodarbināto skaits vidēji 

gadā 

5 Darba vietu skaits: 

par katriem 2 nodarbinātajiem darbiniekiem tiek 

piešķirts 1 punkts, bet ne vairāk kā 5 punkti. 

Saimniekošanas 

popularizēšana  

5 Piedalīšanās konkursos, izstādēs, publikācijas un 

uzstāšanās plašsaziņas līdzekļos – 2.5 punkti; 

Dalība nozares saimniecību biedrībās – 2.5 punkti. 

Pretendenta teritorijas 

sakoptība, labiekārtošana  

5 Saimniecības teritorija un pieguļoša teritorija ir 

sakopta, labiekārtota. 

Ieguldījums dabas un vides 

aizsardzībā, atbildīga resursu 

pārvaldība 

5 Ieguldījumi saimniecības energoefektivitātes 

uzlabošanā, ieviestas atbildīgas resursu pārvaldības 

sistēmas u.c. Par katru aktivitāte piešķir 1 punktu, 

bet ne vairāk kā 5 punktus. 

Pārstrāde un pievienotā 

vērtība saimniecībā, 

sadarbība/dalība kooperatīva 

saimniecībā 

10 Saimniecībā saražoto resursu pārstrāde, mājražošana, 

saimniecības veikals, ēdināšana, tūrisms un/vai dalību 

kooperatīvās saimniecībās. Par katru pievienotās 

vērtības veicinošu aktivitāti tiek piešķirti 2 punkti, bet 

ne vairāk kā 10 punkti. 

Investīciju piesaistīšana no 

2014. līdz 2016.gadam 

10 Piesaistīto investīciju apmērs pārskata periodā. 

Gulbenes novada identitāte 

saimniecībā 

10 Pretendenta nosaukumā, logo, mārketinga materiālos 

izmantoti simboli, nosaukums, kas identificē piederību 

Gulbenes novadam. Par katru Gulbenes novada 

elementa izmantošanu tiek piešķirti 2 punkti, bet ne 

vairāk kā 10 punkti.  

Kopā: 50  
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3.2.8. “Gulbenes novada gada pakalpojumu sniedzējs 2016”- pretendents, kas nodrošina kvalitatīvu, 

novada iedzīvotāju un viesu vajadzībām atbilstošu pakalpojumu piedāvājumu, veicinot 

savstarpēju sadarbību.  Mērķa grupas: visas nozares; komersanti, saimnieciskās darbības veicēji 

un citas personas, kas veic saimniecisko darbību (atbilstoši Nolikuma 4.punktam), kas nodrošina 

finanšu pakalpojumus, skaistumkopšanas, tūrisma, veselības u.c. pakalpojumus. 
Nominācijas vērtēšanas kritēriji: 

Kritērijs 
Maksimālais 

punktu skaits 
Vērtēšanas kritērija skaidrojums 

Piedāvāto pakalpojumu 

kvalitāte, vides sakoptība, 

klientu apkalpošanas serviss 

10 Pakalpojumu piedāvājuma pārklājums – par katru 

pakalpojumu tiek piešķirts 1 punkts.  

Pakalpojumu mārketinga aktivitātes un informācijas 

nodrošinājums Vidzemes reģiona mērogā – 2 punkti, 

Latvijas mērogā – 3 punkti. Ir ieviesta kvalitātes 

vadības sistēma, saņemts novada, reģiona vai Latvijas 

mēroga apbalvojums, par katru apbalvojumu, 

sertifikātu – 1 punkts, bet ne vairāk kā 10 punkti. 

Draudzīgs piedāvājums 

ģimenēm un bērniem, 

pensionāriem, cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām 

10 Katras mērķa grupas pakalpojuma pieejamību 

novērtē ar 2 punktiem, bet ne vairāk kā 10 

punktiem. 

Dalība un aktivitāte 

pagasta/novada 

saimnieciskajā, sabiedriskajā 

dzīvē 

5 Dalība pašvaldības rīkotajos pasākumos – par katru 

aktivitāti tiek piešķirts 1 punkts, bet ne vairāk kā 5 

punkti. 

Nodarbināto skaits vidēji 

gadā 

5 Par katriem diviem nodarbinātajiem, tiek piešķirts 1 

punkts, bet ne vairāk kā 5 punkti. 

Gulbenes novada identitāte 

saimniecībā 

10 Pretendenta nosaukumā, logo, mārketinga 

materiālos izmantoti simboli, nosaukums, kas 

identificē piederību Gulbenes novadam. Par katru 

Gulbenes novada elementa izmantošanu piešķirti 2 

punkti, bet ne vairāk kā 10 punkti. 

Kopā: 40  

  

3.3. Papildus 5 punkti var tikt piešķirti par: 

 pretendenta līdzdalību Gulbenes novada pasākumos (piemēram, karjeras nedēļa); 

 pretendenta teritorijas sakopšanu atbilstoši svētku tematikai, kā arī preču, pakalpojumu 

piedāvājums, kas palīdz radīt svētku noskaņu novadā; 

 ilgtspējīga darbība, ko raksturo pretendenta  darbības ilgums. Par katriem 5 darbības 

gadiem tiek piešķirts 1 punkts, bet ne vairāk kā 5 punkti. 

 

4. PRETENDENTI DALĪBAI KONKURSĀ  
4.1. Uzņēmumi (uzņēmēji) un struktūrvienības, kuru saimnieciskā darbība noris Gulbenes 

novada teritorijā neatkarīgi no juridiskā statusa, darbības nozares un reģistrācijas vietas 

(komersanti – IK, komercsabiedrības, zemnieku saimniecības u.c.). 

4.2. Saimnieciskās darbības veicēji (fiziskas personas), kuri reģistrējuši un/vai veic 

saimniecisko darbību Gulbenes novadā.  

4.3. Pretendentam uz Konkursa vērtēšanas brīdi nav nodokļu maksājumu parādu, kas pārsniedz 

vienu procentu no uzņēmuma neto apgrozījuma iepriekšējā pārskata gadā (ja attiecināms). 

 

5. PRETENDENTU VĒRTĒŠANA 
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5.1. Konkursa pretendentu vērtēšanu veic Domes izveidota un apstiprināta vērtēšanas komisija, 

kas sastāv no 9 locekļiem – 3 Gulbenes novada deputāti, Domes: priekšsēdētājs, 

izpilddirektore, konsultants - priekšsēdētāja palīgs, Attīstības un projektu nodaļas vadītājs, 

2 pagasta pārvaldes vadītāji, pieaicinot sadarbības partnerus, ekspertus. Ekspertiem un 

sadarbības partneriem nav balss tiesību. Vērtēšanas komisijas sēdes protokolē Attīstības un 

projektu nodaļas projektu vadītājs. Konkursa vērtēšanas komisiju apstiprina Domes 

priekšsēdētājs.  Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš tiek izvēlēts pirmajā 

komisijas sēdē. Katram komisijas loceklim balsojumā ir viena balss. Vērtēšanas komisija 

balsojot izvēlas uzvarētāju galvenajā nominācijā “Gulbenes novada gada uzņēmums 2016”.  

5.2. Lēmums uzskatāms par pieņemtu, ja par to ir nobalsojuši vairāk par pusi no klātesošajiem 

komisijas locekļiem. Ja komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas 

priekšsēdētāja balss.  

5.3. Konkursa vērtēšanas komisija, iepazinusies ar iesniegtajiem pieteikumiem, vērtē 

pretendentus, pamatojoties uz Konkursa tematisko nomināciju vērtēšanas kritērijiem, 

atbilstoši Nolikuma 3.punktā minētajam. 

5.4. Vērtēšanas komisijai ir tiesības lūgt papildus informāciju, kā arī izmantot masu medijos 

pieejamo informāciju par Konkursam izvirzītajiem pretendentiem; pieaicināt atbilstošo 

nozaru ekspertus, kas sniegs savus viedokļus par Konkursam izvirzītajiem pretendentiem, 

ņemot vērā vērtēšanas kritērijus. 

5.5. Ja kādam no vērtēšanas komisijas locekļiem, pildot vērtēšanas komisijas locekļa 

pienākumus, rodas interešu konflikta gadījums (piemēram, viņam pieder vērtējamā 

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 atturas no balsojuma. 

5.6. Vērtēšanas komisijas apkopotais pretendentu saraksts tiek ievietots Gulbenes novada 

pašvaldības mājaslapā www.gulbene.lv, www.biznessgulbene.lv un informatīvajā 

izdevumā „Gulbenes Novada Ziņas”.  

5.7. Vērtēšanas komisija no pretendentiem, kas izvirzīti iedzīvotāju un viesu pieteikuma 

anketās, katrā tematiskajā nominācijā izvirza ne mazāk kā trīs galvenos pretendentus 

Konkursa 2.kārtai.  

5.8. Konkursa pretendentu vērtēšana 2.kārtā tiek strukturēta sekojoši: 50% komisijas vērtējums, 

50% novada iedzīvotāju un viesu atklātais balsojums elektroniskajā vidē, sociālajos tīklos 

Facebook, Draugiem no 2016.gada 7. novembra līdz 30.novembrim plkst. 13:00.  

5.9. No 2016.gada 8.novembra līdz 30.novembrim vērtēšanas komisija, saskaņojot ar 

pretendenta pārstāvi, dodas pieklājības vizītē, apmeklējot nominētos pretendentus 

saimnieciskās darbības adresē.  

5.10. Vērtēšanas komisijai ir tiesības kādā no nominācijām nepiešķirt balvas, ja uz to nav izvirzīts 

neviens pretendents vai pieteiktie pretendenti neatbilst Konkursa prasībām.  

5.11. Nominācijām izvirzīto pretendentu atbilstību Nolikumā noteiktajiem kritērijiem izvērtē 

vērtēšanas komisija.  

5.12. Par Konkursa uzvarētājiem tematiskajās nominācijās pasludina Konkursa pretendentus, 

kuru Konkursa pieteikums pēc vērtēšanas kritērijiem saņēmis vislielāko šī Nolikuma 3.2. 

apakšpunktos minēto punktu skaitu, bet ne mazāk kā 30% no noteiktā maksimālā punktu 

skaita. 

5.13. Vērtēšanas komisija nosaka vienu uzvarētāju katrā tematiskajā nominācijā, saskaņā ar šajā 

Nolikumā noteiktajiem kritērijiem. Ja pretendenti saņem vienādu punktu skaitu, komisija 

var pieņemt lēmumu balsojot. Viens un tas pats pretendents var tikt atzīts par Konkursa 

uzvarētāju vienā un tajā pašā nominācijā ne biežāk kā vienu reizi 3 (trijos) gados.  

5.14. Pretendents Konkursa ietvaros var tikt nominēts un saņemt apbalvojumu vairākās 

nominācijās.  

http://www.gulbene.lv/
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5.15. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības pārcelt izvirzāmo uz citu nomināciju, ja tā 

konstatē, ka pretendents neatbilst konkrētai nominācijai, bet atbilst citas nominācijas 

kritērijiem. 

 

 

6. UZVARĒTĀJU UN DALĪBNIEKU GODINĀŠANA  
6.1. Dome informē Konkursam izvirzītos pretendentus par pasākuma „Gulbenes novada uzņē-

mēju diena” norisi ne mazāk kā 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš, izsūtot ielūgumus. Nomi-

nāciju uzvarētāji tiek publiski paziņoti tikai godināšanas pasākuma laikā. 

6.2. Uzvarētājs katrā no Domes izveidotajām nominācijām saņem atzinības rakstu un piemiņas 

balvu. Komisijai ir tiesīga piešķirt Konkursa speciālbalvas. 

6.3. Konkursa norises finansiālajam nodrošinājumam var tikt piesaistīti sponsoru līdzekļi. Par 

Konkursa sponsoru uzskatāma fiziskas un/vai juridiska persona, organizācija, kas atbalsta 

Konkursu ar mērķa finansējumu, ziedojumiem, pakalpojumiem vai bezmaksas personāla 

darba stundām.  

 

 

Domes priekšsēdētājs    A.APINĪTIS 

 

 

 


