
 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
11.11.2021.          Nr.339 
 

Par konkursa „Cēsu novada uzņēmējs 20…” nolikuma apstiprināšanu 
__________________________________________________________________________ 

Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, priekšsēdētāja vietnieks 
 

Lai veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību Cēsu novadā, godinot pašaizliedzīgo uzņēmēju 
darbu un popularizējot to devumu novadam, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 10. punktu un 61. pantu un ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības 
komitejas 28.10.2021. atzinumu (prot. Nr.6), Cēsu novada dome, ar 18 balsīm par (Ainārs Šteins, 
Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-
Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese 
Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  
atturas nav, nolemj: 

 
 

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 17.10.2019. lēmumu Nr.317 “Par 
konkursa “Cēsu novada uzņēmējs 20…” nolikuma apstiprināšanu”. 

2. Apstiprināt konkursa „Cēsu novada uzņēmējs 20…” nolikumu saskaņā ar pielikumu.  

 
 
 
 
 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs     J.Rozenbergs 
 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pielikums 
Cēsu novada domes sēdes 

11.11.2021. lēmumam Nr. 339 
 

NOLIKUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

 
2021.gada 11.novembrī         Nr. 66 

 
„Cēsu novada uzņēmējs 2021”  

 
Izdots saskaņā ar  

  likuma ‘’Par pašvaldībām’’  
61.panta trešo daļu   

1. Mērķis 
Veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Cēsu novadā, godinot pašaizliedzīgo uzņēmēju darbu un 

popularizējot to devumu novadam. 
 

2. Organizators 
2.1. Konkursu organizē un vada Cēsu novada pašvaldība. 
2.2. Konkursa organizēšanai ir izveidota Žūrijas komisija šādā sastāvā: 

2.2.1.  Žūrijas komisijas priekšsēdētājs – Cēsu novada domes priekšsēdētājs; 
2.2.2. Žūrijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks –  Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks 

attīstības jautājumos; 
2.2.3. Žūrijas komisijas locekļi – Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks, Cēsu novada 

pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs; Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības 
un attīstības komitejas priekšsēdētājs; nodibinājuma “Koprades māja Skola6” vadītājs; Cēsu 
Uzņēmēju kluba deleģēts pārstāvis. 

2.3. Nepieciešamības gadījumā Žūrijas komisija var pieaicināt citus ekspertus ar padomdevēja tiesībām, 
kas nodrošina objektīvu lēmuma pieņemšanu un izvirzīto pretendentu novērtēšanu. 
 

3. Konkursa norise 
3.1. Konkursa uzvarētāju godināšana notiek „Cēsu Uzņēmēju forums 2021” laikā. 
3.2. Balvas tiek pasniegtas uzņēmumiem, kas iepriekšējā gadā snieguši nozīmīgu atbalstu Cēsu novada 

attīstībai, tostarp līdzšinējo jaunajā Cēsu novadā ietilpstošo bijušo pašvaldību teritorijā. 
3.3. Katrs žūrijas komisijas loceklis izvirza līdz 5 pretendentiem nominācijām „Cēsu novada eksportētājs 

2021”, „Cēsu novada inovācija 2021”, „Cēsu novada izaugsme 2021”, „Cēsu novada jaunietis – 
uzņēmējs 2021”, „Cēsu novada vēstnesis 2021”, „Cēsu novada pārsteigums 2021”, “Cēsu novada 
radošums 2021”. 

3.4. Žūrijas komisija, izvērtējot pretendentus, analizē arī publiski pieejamos datus – uzņēmumu 
apgrozījumu rādītājus, nodarbināto skaitu, samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru u.c. 
informāciju, kas raksturo uzņēmumu attīstību. 

3.5. Žūrijas komisijas sēdes ir slēgtas. Žūrijas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse 
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 Cēsu novada pašvaldības Attīstības un 
būvniecības pārvalde. 

3.6. Žūrijas komisijai ir tiesības savā darbā pieaicināt ekspertus un organizēt sabiedrības balsojumu, un 
pirms balsojuma par uzvarētājiem žūrijas komisija savu iespēju robežās ievāc un pārbauda 
informāciju par nominācijām izvirzītajiem pretendentiem.  

3.7. Pirms balsojuma žūrijas komisijas locekļi diskutē par katru no nominantiem un izvērtē to atbilstību 
kritērijiem. 

3.8. Žūrijas komisija balsojot izvēlas uzvarētājus nominācijās.  
3.9. Žūrijas komisijai ir tiesības kādā no nominācijām nepiešķirt balvu, ja uz to nav izvirzīts neviens 

pretendents vai pieteiktie pretendenti neatbilst konkursa prasībām. 
 

4. Pretendenti dalībai konkursā 
4.1. Uzņēmumi, kuru saimnieciskā darbība noris Cēsu novadā vai kuru darbība dod nozīmīgu ieguldījumu 

Cēsu novada attīstībai, neatkarīgi no juridiskā statusa, saimnieciskās darbības veikšanas vietas un 
darbības nozares. 

4.2. Individuālie darba veicēji, kuri veic saimniecisko darbību Cēsu novadā. 
 

5. Konkursa nominācijas 
5.1. Cēsu novada izaugsme 2021 

Balvu kategorijā „Cēsu novada izaugsme 2021” saņem uzņēmums, kurš aizvadītajā gadā ievērojami 
uzlabojis savu darbību. 

Vērtēšanas kritēriji: 
5.1.1. Ekonomisko rādītāju uzlabojumi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (apgrozījums). 
5.1.2. Uzņēmuma darba vide. 

5.2. Cēsu novada eksportētājs 2021 
Balvu kategorijā „Cēsu novada eksportētājs 2021” saņem uzņēmums, kuram aizvadītajā gadā 

ievērojami pieaudzis eksporta apjoms, un kurš ražo produktus ar augstu pievienoto vērtību. 
Vērtēšanas kritēriji: 
5.2.1. Uzņēmuma eksporta apjoms. 
5.2.2. Esošais eksporta tirgus un jaunu eksporta tirgu pieaugums. 
5.2.3. Uzņēmuma spēja pārdot produktu ārvalstu tirgos. 

5.3. Cēsu novada vēstnesis 2021 
Balvu kategorijā „Cēsu novada vēstnesis 2021” saņem uzņēmums, kurš aizvadītājā gadā veicinājis 

Cēsu novada (tostarp jaunajā Cēsu novadā ietilpstošo bijušo pašvaldību) vārda atpazīstamību Latvijā un 
pasaulē. 

Vērtēšanas kritēriji: 
5.3.1. Novada vārda popularizēšana reklāmas kampaņās Latvijā. 
5.3.2. Dalība starptautiskās izstādēs, kongresos, forumos, prezentējot Cēsiu novada pašvaldību. 

5.4. Cēsu novada inovācija 2021 
„Vidzemes uzņēmējdarbības un inovāciju centra” specbalvu kategorijā „Cēsu inovācija 2021” saņem 

uzņēmums, kurš ir radījis jaunu, uz zināšanām balstītu produktu vai ir ieviesis inovatīvus risinājumu darba 
procesa uzlabošanai. Apbalvot var arī Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) nozares uzņēmumu 
par inovatīvu risinājumu radīšanu vai ieviešanu.  

Vērtēšanas kritēriji: 
5.4.1. Inovatīvā produkta vai darbības laiks tirgū nepārsniedz trīs gadus. 
5.4.2. Inovatīvā produkta vai darbības radītā pievienotā vērtība. 
5.4.3. Inovatīvā produkta vai darbības pārākums salīdzinājumā ar līdzīgiem tirgū esošiem produktiem 

vai darbībām. 
5.4.4.  Novatorisks un sabiedrībai nozīmīgs IT risinājums. 



5.5. Cēsu novada jaunietis – uzņēmējs 2021 
Balvu kategorijā „Cēsu novada jaunietis – uzņēmējs 2021” saņem jaunietis, kurš nodibinājis un 

sekmīgi vada savu uzņēmumu Cēsu novadā. 
Vērtēšanas kritēriji: 
5.5.1. Jaunietis uzņēmuma reģistrācijas laikā ir vecumā līdz 25 gadiem. 
5.5.2. Uzņēmums reģistrēts ne senāk ka pirms 3 (trīs ) gadiem. 

5.6. Cēsu novada pārsteigums 2021 
Balvu kategorijā „Cēsu novada pārsteigums 2021” saņem uzņēmums, kurš aizvadītajā gadā veicis 

Cēsu novadam nozīmīgu darbu, taču neiekļaujas nevienā no iepriekš minētajām kategorijām. Piemēram, 
jaunu tendenču ietekmē balvu var pasniegt arī zaļi domājošam uzņēmumam, kura radītie produkti vai 
darbības popularizē aprites ekonomikas un bezatkritumu principus. 

Vērtēšanas kritēriji – Žūrijas komisijai ir tiesības brīvi izvēlēties kritērijus šai nominācijai. 
5.7. Cēsu novada radošums 2021 

Balvu kategorijā „Cēsu novada radošums 2021” saņem uzņēmums, kurš aizvadītajā gadā ir strādājis 
radošo industriju nozarēs un ir nodrošinājis uzņēmuma izaugsmi. 

Žūrijas komisijai ir tiesības brīvi izvēlēties kritērijus šai nominācijai. 
 
6. Uzvarētāju apbalvošana 

Uzvarētājs katrā no nominācijām saņem piemiņas balvu, kas tiek pasniegta “Cēsu novada uzņēmēju 
forums 2021” laikā. Apbalvošana var tikt organizēta attālināti, izvērtējot valstī noteiktos 
epidemioloģiskās drošības noteikumus. 

 
7. Atzīt par spēka zaudējušu Cēsu novada domes 17.10.2019. nolikumu Nr.317 “Konkursa “Cēsu novada 

uzņēmējs 20…” nolikums”. 

 
 
 

 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs    J.Rozenbergs 
 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 
 

 


