
 
VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

________________________________________________________________________________ 

Reģ. Nr. 90009114114, Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV - 4650, tālr.: 64628033, fakss:64628035, 

 e-pasts: novads@vilani.lv, www.vilani.lv    

Viļānos 

APSTIPRINĀTS 

ar Viļānu novada pašvaldības 

domes lēmumu Nr.16§ 29 no 27.12.2019. 

 

 

Viļānu novada pašvaldības konkursa „Viļānu novada 

uzņēmums 2019” nolikums 
  

Izdots saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 

1.daļas 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

 

1. Vispārīgā daļa 

1.1. Viļānu novada pašvaldības konkursa „Viļānu novada uzņēmums 2019” nolikuma, 

turpmāk tekstā – Nolikums, mērķis ir noskaidrot un godināt Viļānu novada uzņēmējus 

pasākumā „Viļānu novada uzņēmējs”, 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 Viļānu novada pašvaldība sadarbībā ar Viļānu novada 

pagastu pārvaldēm, Valsts ieņēmuma dienestu.  

1.3. Ar nolikumu var iepazīties Viļānu novada pašvaldībā, tās mājas lapā 

www.vilanunovads.lv. Informācija par konkursa norisi tiek publicēta novada mājas lapā 

www.vilanunovads.lv. 

1.4. Konkurss tiek organizēts katru gadu, izvērtējot novada uzņēmumu darbību par 

iepriekšējo gadu.  

1.5. Finanšu līdzekļi konkursa organizēšanai tiek paredzēti Viļānu novada pašvaldības 

kārtējā gada budžetā, kā arī piesaistot citus līdzekļus. 

1.6.  Pretendenti dalībai konkursā – pašnodarbinātais, individuālā darba veicējs, jebkurš 

komersants neatkarīgi no tā juridiskā statusa un darbības nozares, kas ir reģistrēts vai 

veic savu saimniecisko darbību Viļānu novada teritorijā. 

 

2. Konkursa norise un tā vērtēšanas komisijas darbs 

2.1. Tiesības izvirzīt pretendentus konkursam ir novada iedzīvotājiem sadarbībā ar 

novada pašvaldību / pagastu pārvaldēm, iepriekš saņemot izvirzītā pretendenta 

piekrišanu. 

2.2. Pretendenti izvirzāmi, iesniedzot pieteikuma anketas (1.pielikums). Anketas 

iesniedzamas: 

2.2.1. Viļānu novada pašvaldībā (Kultūras laukums 1A (2.1.kabinetā), Viļānos). 

2.2.2. pa pastu ar norādi: 

mailto:novads@vilani.lv
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Konkursam „Viļānu novada uzņēmums”,  

Viļānu novada pašvaldība, 

Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV-4650. 

2.2.3. uz e-pastu: novads@vilani.lv, parakstot pieteikuma anketu ar drošu 

elektronisku parakstu, ar norādi: „Konkursam „Viļānu novada uzņēmums””. 

2.3. Konkursa pieteikuma anketas veidlapa ir pieejama gan papīra formātā Viļānu novada 

pašvaldības administrācijā un pagastu pārvaldēs, gan elektroniski novada mājas lapā 

www.vilanunovads.lv  

2.4. Konkursa pretendentu saraksts attiecīgajās nominācijās pirms to izvērtēšanas 

sabiedrības informēšanas nolūkā tiek ievietots Viļānu novada mājas lapā 

www.vilanunovads.lv  

2.5. Konkursa pretendentu vērtēšanu veic Viļānu novada domes izveidota un apstiprināta 

vērtēšanas komisija, kas sastāv no 7 cilvēkiem, Komisijas sēdes vada komisijas 

priekšsēdētājs, kurš tiek izvēlēts pirmajā komisijas sēdē. Katram komisijas loceklim 

balsojumā ir viena balss. 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. 

2.6. Lai noteiktu konkursa uzvarētājus, vērtēšanas komisija pēc nepieciešamības apmeklē 

konkursa pretendentus to saimnieciskās darbības veikšanas vietās. 

2.7. Vērtēšanas komisija nosaka konkursa vienu uzvarētāju katrā nominācijā, saskaņā ar šajā 

nolikumā noteiktajiem kritērijiem. Viens pretendents var tikt vērtēts ne vairāk kā divās 

konkursa nominācijās, ja pretendents tiek pieteikts vairāk kā divās nominācijās, 

konkursa komisija izvērtē viņa atbilstību pieteiktajām nominācijām un vērtē ne vairāk 

kā divās no tām.  

2.8. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības kādā no nominācijām nepiešķirt balvu, ja uz to 

nav izvirzīts neviens pretendents vai pieteiktie pretendenti neatbilst konkursa nolikuma 

kritērijiem. 

2.9. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības pārcelt izvirzāmo uz citu nominācija, ja tā 

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

kritērijiem. 

2.10. Viļānu novada pašvaldība informē konkursam izvirzītos pretendentus par pasākuma 

„Viļānu novada uzņēmējs 2019” norisi 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš, izsūtot 

ielūgumus. Nomināciju ieguvēji tiek publiski paziņoti tikai minētā pasākuma laikā. 

2.11. 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; 

2.12. 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. 

 

3. Konkursa nominācijas un vērtēšanas kritēriji 
 Nr. 

p.k. 
Nominācija Pretendenti Vērtēšanas kritēriji Punkti 
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1.  
GADA 

UZŅĒMUMS  

Uzņēmums, kas ar savu 

saimniecisko darbību 

aizvadītajā gadā guvis 

atzinību ārpus novada 

teritorijas, veic savas 

saimnieciskās darbības 

modernizāciju atbilstoši 

mūsdienu tehnoloģiskajām 

un vides prasībām, uzlabo 

darba apstākļus saviem 

darbiniekiem, radot jaunas 

darbavietas, aktīvi piedalās 

novada tēla veidošanā un 

novada sabiedriskajā dzīvē 

Ražotā produkta vai piedāvātā 

pakalpojuma kvalitāte, 

daudzveidība, atpazīstamība, 

tēls, publicitāte. Saņemtā 

atzinība ārpus novada teritorijas. 

20 

  

Saimnieciskās darbības 

modernizācija, investīciju 

piesaistīšana, jaunu aktivitāšu, 

produktu, pakalpojumu 

ieviešana. 

20 

  

Nodrošināta apkārtējās 

teritorijas sakoptība un 

pievilcība. 

10 

  

Uzņēmums nodrošina vides 

saudzēšanu (uzņēmuma 

saražotās preces tiek fasētas 

videi draudzīgā iepakojumā, 

nodrošināta atkritumu šķirošanu, 

tiek izmantots videi draudzīgs 

kurināmais apkurei, utml.). Ir 

saņemts kāds kvalitātes 

sertifikāts vai piedāvā kādu 

īpašu pakalpojumu, kas veicina 

vides saudzēšanu. Uzņēmums 

nodrošina energoresursu 

taupīšanu (telpu siltināšanu, tiek 

lietotas energoefektīvās 

spuldzes, utml.). 

10 

  

Uzņēmuma aktivitātes novada 

sabiedriskajā dzīvē. 
10 

  

Nodokļu parādu neesamība. 10 

  

Kopā punkti: 80 

2. 
GADA 

JAUNAIS 

UZŅĒMUMS  

Uzņēmums, kas uzsācis savu 

saimniecisko darbību ne 

agrāk kā 3 (trīs) gadus pirms 

konkursa izsludināšanas un 

sasniedzis labus izaugsmes 

rezultātus 

Uzņēmums ir uzsācis savu 

darbību ne agrāk kā 3 (trīs) 

gadus pirms konkursa 

izsludināšanas, un ir sasniedzis 

stabilitāti un izaugsmi 

raksturojošos saimnieciskos 

rādītājus pārskata gadā. 

20 

  

Investīciju piesaistīšana, jauna 

produkta/ pakalpojuma radīšana, 

jauno tehnoloģiju ieviešana. 

10 

  
 

Darbavietu radīšana. 10 

  

 

(+) uzņēmuma stabilitāte un 

izaugsmes iespējas, ņemot vērā 

finanšu rādītājus 

10 

  

 

(+) Darbība uzsākta laukos, 

sakārtojot/sākot sakārtot iepriekš 

degradētu teritoriju 

10 

  

 

(+)Perspektīva uzņēmuma 

nākotnes attīstībai 
10 

  
 

Kopā punkti: 70 



3. 
GADA 

ĢIMENES 

UZŅĒMUMS 

Uzņēmums, kura darbību 

nodrošina vienas 

dzimtas/ģimenes locekļi un 

kura saimnieciskās darbības 

rādītāji ir nozīmīgi novada 

attīstībai 

Uzņēmums, kas sekmē 

attiecīgās nozares attīstību. 

Nodrošina saimnieciskās 

darbības modernizāciju, 

investīciju piesaisti. 

20 

  

Ražotā produkta/pakalpojuma 

kvalitāte un daudzveidība. 
10 

  

 

(+)Ģimenes iesaiste uzņēmuma 

darbībā 
10 

  

 

(+)Mārketinga aktivitātes 

atpazīstamības veicināšanai 
10 

  
 

Kopā punkti: 50 

4. 
GADA DARBA 

DEVĒJS 

Uzņēmums, kas aizvadītajā 

gadā nodarbinājis visvairāk 

pastāvīgo darbinieku vai 

radījis visvairāk jauno 

darbavietu skaitu un veicis 

lielākās darba devēja sociālā 

nodokļa iemaksas 

Uzņēmumā ir novadā lielākais 

nodarbināto skaits aizvadītajā 

gadā. 

20 

  

Aizvadītājā gadā uzņēmums ir 

radījis lielāko jauno darbavietu 

skaitu. 

10 

  

 

Uzņēmums ir veicis lielākās 

darba devēja sociālā nodokļa 

iemaksas. 

10 

  

 

(+)Darbinieku kvalifikācijas un 

karjeras izaugsmes veicināšana 
10 

  

 

(+)Atbalsta nodrošināšana 

darbinieku bērniem un ģimenēm 

veltītiem pasākumiem, 

iesaistīšanās labdarības 

pasākumos, attālinātā darba 

iespējas, elastīgs darba laiks 

10 

  

 

(+)Drošas darba vides 

nodrošināšanas pasākumi darba 

vietā 

10 

 
  

Kopā punkti: 70 

5. 
GADA 

PRODUKTS 
Produktu, kas saražots 

Viļānu novadā, guvis 

atpazīstamību 

Latvijā/Ārzemēs 

*Produkta/ pakalpojuma 

publikācijas, soc.tīkli, piegādes 

ķēdes  

10 

 

 

Produkta iepakojums radīts no 

dabai draudzīgiem materiāliem 
10 

  

 

Produkts vai pakalpojums ir 

pārāks, salīdzinājumā ar tirgū 

esošiem līdzīgiem 

produktiem/risinājumiem 

20 

  
 

Eksporta esamība 5 

  
 

Kopā punkti: 45 

6. 
GADA SOCIĀLI 

ATBILDĪGĀKAIS 

UZŅĒMUMS 

Uzņēmumu, kura 

uzņēmējdarbība tieši vai 

netieši sekmē kultūras, 

Atbalsta novada teritorijā 

notiekošos pasākumus 
10 



  

izglītības, jauniešu 

nodarbinātības un teritorijas 

attīstību 

Uzņēmums pārskata gada laikā 

ir veicis ziedojumus dažādām 

iestādēm/ organizācijām 

10 

  

 

Jauniešu iesaiste nodarbinātībā, 

apmācībā, praksēs 
20 

  

 

Radīta būtiska ietekme uz 

teritorijas attīstību 
10 

  

 

Augsta pievienotā vērtība 

(piedalās pieredzes apmaiņā, 

izglīto sabiedrību, virzās uz 

inovativitāti) 

20 

  
 

Kopā punkti: 70 

7. 
GADA 

PAKALPOJUMU 

SNIEDZĒJS 

Uzņēmumu, kurš sniedz 

pakalpojumu/-us Viļānu 

novada teritorijā 

Ieviests klientu apkalpošanas 

standarts 
10 

 

 

Novada iedzīvotājiem 

nepieciešams, kvalitatīvs 

pakalpojums 

20 

  

Pakalpojuma sniegšanas vietas 

pieejamība- uzbrauktuves 

ratiņkrēsliem, bērnu ratiņiem, 

autostāvvieta, u.c. 

10 

  

 

Mārketinga aktivitātes 

pakalpojuma popularizēšanai 
10 

  

 

(+) Tūrisma vai ēdināšanas 

pakalpojumu sniedzējs  
5 

  
 

Kopā punkti: 55 

8. 
GADA 

IZAUGSME 
Uzņēmumu Viļānu novadā, 

kura finanšu rādītāji, 

salīdzinot ar pagājušo gadu, 

ir visbūtiskāk pieauguši 

Papildus radīto darba vietu 

skaits pret pagājušo gadu  
20 

  

Apgrozījuma procentuālais 

pieaugums pret pagājušo gadu 
20 

   

VSAOI iemaksu apmēra 

procentuālais pieaugums pret 

pagājušo gadu 

20 

   

Kopā punkti: 60 

9. 
GADA MAZAIS 

UZŅĒMĒJS 

Viļānu novada amatnieki, 

mājražotāji, mikrouzņēmumi, 

individuālie komersanti, 

piemājas saimniecības, 

pašnodarbinātas personas 

Produktu/pakalpojumu 

daudzveidība, klāsts  
10 

  

Mārketinga aktivitātes mazā 

uzņēmēja produkcijas virzīšanai 

tirgū 

10 

  

 

Sabiedriskā aktivitāte, dalība 

izstādēs, gadatirgos, u.c. 
10 

  

 

Investīciju piesaistīšana, jauna 

produkta/ pakalpojuma radīšana, 

jauno tehnoloģiju ieviešana. 

10 



  

 

Uz klientu un novada 

iedzīvotāju nepieciešamību 

risināšanu orientēta 

uzņēmējdarbība 

10 

  

 

Rūpējas par savu, piemēram, 

ražošanas tradīciju uzturēšanu, 

attīstīšanu, nodošanu no 

paaudzes paaudzē 

10 

  
 

Kopā punkti: 60 

10. 

GADA 

LAUKSAIMNIE

CĪBAS 

UZŅĒMUMS 
Lauksaimniecības 

uzņēmumu Viļānu novadā 

Saimniecība ienākumus gūst no 

lauksaimniecības produkcijas 

ražošanas un realizācijas  

10 

  

Apkārtējās vides un aptvertās 

teritorijas sakoptība  
10 

  

Darbības laikā sakārtota iepriekš 

degradēta teritorija 
10 

  

 

Saimnieciskās darbības 

modernizācija, investīciju 

piesaistīšana, jaunu aktivitāšu, 

produktu, pakalpojumu 

ieviešana 

20 

  

 

Komercdarbībā izmantoto 

tehnoloģiju atbilstība vides 

prasībām piem. saimnieciskās 

darbības rezultātā radītie 

atkritumi tiek šķiroti un nodoti 

pārstrādei. Videi draudzīga 

uzņēmuma tēla veidošanā kā 

uzņēmuma iekšējā, tā ārējā vidē 

15 

  

 

Darba vietas tiek nodrošinātas 

patstāvīgi 
5 

  
 

Kopā punkti: 70 

 

 

4. Konkursa uzvarētāju godināšana 

 

4.1. Konkursa uzvarētāji tiek godināti svinīgā ceremonijā pasākuma „Viļānu novada 

uzņēmējs” ietvaros, kuru organizē Viļānu novada pašvaldība februāra mēnesī.  

4.2. Uzvarētājs katrā nominācijā saņem balvu, tās veidu un apmēru nosaka Viļānu novada 

pašvaldība. 

4.3. Nomināciju uzvarētāji var tikt izvirzīti dalībai citos valsts nozīmes konkursos. 
 

 

Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāja                                                                    J.Ivanova 

 


