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NOLIKUMS 

 

I Vispārīgie noteikumi 

1.1. Gada balva “Inovatīvākā un zinošākā sieviete biznesā” (turpmāk – Gada balva) ir 

Uzņēmējdarbības izlūku kluba (UIK) iedibināta tradīcija, kuras mērķis ir izteikt pateicību 

Latvijas biznesa vidē strādājošajām sievietēm par izcilu sniegumu darbā un projektu vadībā, 

pārstāvētā uzņēmuma stratēģisko mērķu īstenošanā un tēla popularizēšanā gan vietējā, gan 

starptautiskā mērogā. 

1.2. Gada balvu organizē UIK sadarbībā ar apmācību un konsultāciju uzņēmumu Biznesa 

apvienība KONSULS un Eiropas Inovatīvās psiholoģijas asociāciju (Associazione Europea 

Della Psicologia Innovativa, Itālija). 

1.3. Gada balva tiek pasniegta vienreiz gadā svinīgā pasākumā, piedaloties iniciatīvas patroniem, 

nominantiem, atbalstītājiem, organizatoriem, kā arī lūgtajiem viesiem. 

 

II Izvirzīšanas kritēriji 

2.1. Gada balvas pretendenta izvirzīšanas termiņu izziņo UIK valde. 

2.2. Pretendentes balvai var izvirzīt jebkura Latvijā reģistrēta uzņēmuma struktūrvienība vai 

pārstāvis, aizpildot pretendenta izvirzīšanas anketu UIK tīmekļvietnē www.uik.lv.  

2.3. Pretendentu izvirzīšanas galvenie kritēriji: 

2.3.1. Speciāliste, kura pierādījusi savu profesionalitāti darba procesā, kā arī personālvadībā; 

2.3.2. Darbiniece, kura devusi nozīmīgu ieguldījumu uzņēmuma stratēģisko mērķu 

īstenošanā, kā arī saņēmusi augstu komandas un kolēģu vērtējumu; 

2.3.3. Pretendente, kura spējusi operatīvi un kvalitatīvi risināt savā kompetencē esošos 

jautājumus, turklāt bijusi pašaizliedzīga, nesavtīga un izpalīdzīga kolēģe. 

 

III Pieteikšanās 

3.1. Lai izvirzītu pretendenti, līdz izsludinātajam termiņam jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma 

anketa, kas atrodama UIK mājaslapā, norādot pieteicēju/s un iekļaujot izvērstu aprakstu latviešu 

valodā. Nominācijas apraksta apjoms nevar būt mazāks par 500 un lielāks par 2000 rakstzīmēm 

(ieskaitot atstarpes). 

3.2. Vienreizēja dalības maksa ir 30 EUR par viena pretendenta pieteikšanu. Apmaksa uz 

pieteikuma anketā norādīto bankas kontu ir jāveic piecu kalendāro dienu laikā pēc pieteikuma 

iesniegšanas. 

3.3. Pasākuma organizatoriem ir tiesības kādu no pieteiktajām nominācijām nevirzīt tālāk 
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vērtēšanai, ja tajā minēti nepatiesi fakti vai konstatējami ētikas vai cita veida aizskaršanas 

pārkāpumi. 

3.4. Pasākuma organizatoriem ir tiesības pieteikumā, pirms tas tiek nodots vērtēšanai, veikt 

labojumus, kas precizē sniegto informāciju un novērš valodas gramatikas kļūdas, kā arī vairākus 

pieteikumus, ja tie ir par vienu un to pašu cilvēku, apvienot vienā pieteikumā, informējot par šo 

faktu pretendenta pieteicējus. 

 

IV Vērtēšanas un laureātu apstiprināšanas kārtība 

4.1. Nominācijai izvirzītās pretendentes izvērtē Gada balvas žūrijas komisijas priekšsēdētāja 

Dzidra Kalniņa un žūrijas komisija, kura sastāv no organizatoru pārstāvjiem, kā arī 

piesaistītajiem nozares speciālistiem. 

4.2. Trīs balvu laureātes apstiprina ar žūrijas lēmumu, kas tiek pieņemts, balstoties uz objektīvu 

informāciju par balvas pretendentu un ar žūrijas locekļu balsu vairākumu. 

4.3. Visas nominācijas tiek iesniegtas, balstoties uz sasniegumiem konkrētajā kalendārajā gadā. 

4.4. Visiem vērtēšanas komisijas locekļiem ir jāsniedz vērtējums par katru nominantu, izņemot 

gadījumu, kad vērojams tiešs interešu konflikts, respektīvi, atturoties balsojumā par sevi, bet 

balsojot par citiem pretendentiem. 

4.5. Ievērojot pilnīgu konfidencialitāti, organizatoru izvēlēta persona apkopo vērtēšanas 

rezultātus. Visas iesaistītās personas, kuras uzzina rezultātus, ievēro konfidencialitāti līdz pat 

Gada balvas svinīgās ceremonijas noslēgumam. 

4.6. Konkursa organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības. 

 

 

V Citi noteikumi 

5.1. Pasākuma organizatoriem ir tiesības bez samaksas jebkādā veidā izmantot pieteikumos 

iekļautos tekstus un fotogrāfijas vai to fragmentus.  

5.2. Organizatoriem ir tiesības mainīt šī nolikuma noteikumus jebkurā laikā. Izmaiņas tiek 

paziņotas UIK mājas lapā www.uik.lv un ir spēkā no publicēšanas datuma.  

5.3. Konkursa “Inovatīvākā un zinošākā sieviete biznesā” laikā tiek ievākti dati par nominētajām 

personām atbilstoši minētajiem kritērijiem. Ievākto informāciju paredzēts publicēt sociālajos 

tīklos, pasākuma mājaslapā u.c. medijos, kā arī izmantot konkursa dalībnieku izvērtēšanas 

nolūkos. Šādas personas datu apstrādes pamats ir organizatoru leģitīmās intereses veikt godīgu 

un atklātu konkursa dalībnieku izvērtējumu. Gadījumā, ja persona iebilst pret šādu personas datu 

apstrādi, persona var informēt organizatorus vai sūtīt iesniegumu uz e-pasta adresi info@uik.lv.  
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