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7. februārī jau piekto gadu notika konkursa „Uzņēmēju (komersantu) gada balvas 2014”
noslēguma pasākums, kurā Ikšķiles novada pašvaldība sumināja un pateicās mūsu novada
aktīvākajiem, radošākajiem un iedzīvotāju atzītākajiem uzņēmējiem.

Pasākuma ieskaņā pašvaldības vārdā uzņēmējus sveica Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja
vietniece Dace Kļaviņa: „[..] Vēlos pateikties par jūsu aktivitātēm pašvaldības pasākumu
atbalstīšanā, par iesaistīšanos Ikšķiles vidusskolas Uzņēmējdarbības mēneša norisēs, par to,
ka jūs palīdzējāt sagādāt mūsu novada maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm, kā arī
bērniem ar īpašām vajadzībām siltus un mīļus Ziemassvētkus. Par to, ka jūs atvērāt savas
durvis mūsu jauniešiem, neliedzot padomu turpmākai izglītībai, darbojoties karjeras projektu
dienā. Vēlos pateikties par jūsu aktīvo iesaistīšanos dažādu pasākumu līdzfinansēšanā.”
Uzrunas turpinājumā Kļaviņas kundze atklāja, ka drīzumā tiks prezentēts Ikšķiles novada
jaunais zīmols, kas palīdzēs parādīt novadu citā gaismā, arī uzņēmēji to varēs izmantot savas
atpazīstamības veidošanā. „Vairāku mēnešu garumā mēs, strādājot profesionāļu vadībā,
centāmies atbildēt uz jautājumiem: „Kas ir Ikšķiles novads?”, „Kas esam mēs, ikšķilieši?”, „Ko
mēs vēlētos šeit, Ikšķilē, nākotnē redzēt?”, „Kādi mēs gribētu būt citu acīs?”. Mums ir izdevies
savos prātos lauzt stereotipu, ka Ikšķile ir Rīgas guļamvagons. Guļamvagonā cilvēki nejūtas
piederīgi šai vietai. Bet Ikšķilē cilvēki skolo, audzina savus bērnus, mēs kopā dziedam,
dejojam, sportojam un svinam svētkus. Arī šis pasākums ir apliecinājums tam, ka mūs vieno
tradīcijas. Un tradīcijas ir piederības novadam pamats. Jūs, uzņēmēji, neskatoties uz Ogres,
Rīgas tuvumu un vilinājumu, uz konkurenci, esat spējuši atrast nišu un strādāt šeit. Paldies
par uzticību savam novadam!”

Klātesošos uzrunāja arī Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas priekšsēdētājs Linards
Liberts: „Nav svarīgi, kādā sfērā jūs darbojaties, svarīgi, ka darāt ar sirdi un to, kas jums
patīk. Pagājušajā gadā mūsu ģimenes uzņēmums sāka eksportēt bērzu sulas uz Taivānu, šajā
gadā apjomu dubultojām. Pie Taivānas klienta mēs nonācām nejauši – viņš mūs atrada. Es
zinu – ikkatram, kurš vai nu ražo kūkas, kādus „dzelžus”, cementa materiālus, vai ko citu, ir
tā iespēja, ka viņu gaida kāds klients tikai tad, ja viņš saredzēs uzņēmēja acīs degsmi. [..] Ja
mēs skatīsimies tālāk par savām robežām, būs daudz labāk mums visiem, jo katra nauda, kas
nāk no ārpuses, ļauj mums dzīvot daudz labāk.” Liberta kungs aicināja uzņēmējus būt
radošiem un sniegt savstarpēju palīdzību, kā arī novēlēja katram atrast savu klientu.

Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektors Guntars Kurmis arī sveica uzņēmējus, pateicās par
sadarbību un īsumā pastāstīja par īstenotajiem projektiem.

Pēc oficiālajām uzrunām notika pasākuma galvenā daļa – „Uzņēmēju gada balvas”
pasniegšanas svinīgā ceremonija kā skaista un koša izrāde. Šoreiz uzņēmumu vizītkartes
pieteica jaunie un atraktīvie aktiermākslas meistari, rādot īsus, humoristiskus skečus, savukārt
muzikālu baudījumu sniedza dvēseliskais duets „La Perla”.

Nominācijā „Gada ražotājs” konkursa vērtēšanas komisija bija izvirzījusi trīs uzņēmumus: SIA
„Ozoliņa konditoreja”, SIA „Fittero” un SIA „Stalks”, bet galveno balvu saņēma SIA „Stalks”.

Nominācijā „Gada pakalpojums” bija izvirzīti četri uzņēmumi: atpūtas komplekss „Turbas”,
SIA „Dr.B.Lazdānes zobārstniecības privātprakse”, SIA „Elodeja”, „Viesnīca & ūdens atpūtas
centrs Spadrops”. Galveno balvu saņēma „Viesnīca & ūdens atpūtas centrs Spadrops”.

Galveno balvu nominācijā „Gada amatnieks” saņēma Ieva Kļave. Nominācijai bija izvirzīti arī
tādi sava amata meistari kā Kintija Voškāne, Diāna Terēze Supe un SIA „Toma darbi”.

Nominācijā „Jaunais uzņēmējs” uzvarētāja SIA „VeloBox”. Vēl šajā nominācijā bija izvirzīti SIA
„Toma darbi” un Māris Krustiņš.

Savukārt atpūtas komplekss „Turbas” saņēma balvu galvenajā nominācijā „Gada
komersants”. Konkursa vērtēšanas komisija šai nominācijai bija izvirzījusi arī SIA „Kikusti
Ikšķiles drēbnieki” un SIA „Vanags”.
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Apbalvošanas ceremonijas noslēgumā pašvaldības speciālbalvu jeb nomināciju „Gada nodokļu
maksātājs” saņēma SIA „Fittero”.

Uz pasākumu bija ieradušies arī ciemiņi, pasniedzot dāvanas un balvas. Lauku atbalsta
dienests savu balvu pasniedza atpūtas kompleksam „Turbas”. „Iedzīvotāju labā daudz darījusi
arī pati pašvaldība – izveidojusi infrastruktūru, atbalstījusi dažādas biedrības, kur tālāk tiek
īstenotas daudzveidīgas sabiedriskās aktivitātes gan pieaugušajiem, gan bērniem. Mēs savu
atzinību gribam izteikt īpaši Ikšķiles novada pašvaldībai par veiksmīgu sadarbību,” tā uzrunā
teica Lauku atbalsta dienesta pārstāves. Arī Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Egils Helmanis un priekšsēdētāja vietniece Ineta Tamane bija ieradušies, lai sveiktu savus
kaimiņus par veiksmīgo Ikšķiles un Ogres novada sadarbību.

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Zied zeme” pasniedza balvu SIA „Sula” par
2014. gadā veiksmīgi īstenotu inovatīvu projektu. Savu izvēlēto favorītu sveica arī Ikšķiles
jauniešu dome, pasniedzot balvu „Jauniešu draugs 2014” cilvēkam, kurš ir iedvesmojis ļoti
daudzus jauniešus uzdrošināties un riskēt, kurš pats savu biznesu uzsācis 18 gadu vecumā –
Linardam Libertam. Jaunieši uzņēmējam pasniedza bumerangu ar domu, ka viss labais, ko
viņš ir darījis, kādreiz atgriezīsies.

„Ikšķiles novada pašvaldība vēlas pateikt lielu paldies par jūsu ieguldījumu novada attīstībā
un novēlēt, lai jūsu sirds un prāts nepagurst, domājot par savu izrādi, kas ir jūsu dzīve. Esiet
stipri un esiet drosmīgi!” svinīgās apbalvošanas ceremonijas noslēgumā teica vakara vadītājs
Haralds Burkovskis.

Pasākuma turpinājumā uz lustīgām dejām visus aicināja grupa „Rock’ n’Berries”. Balles laikā
darbojās fotostūrītis un notika dažādu balvu izloze.

Sveicam visus konkursā izvirzītos nominantus un uzvarētājus! Uz tikšanos nākamā gada
„Uzņēmēju (komersantu) gada balva 2015” apbalvošanas ceremonijā!
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