
 

 

 

 
 

Vācijas Tautsaimniecības balva Latvijā 2010 
 

 
BALVAS IECERE 
 
Vācijas un Latvijas tautsaimniecības attiecībām ir sena tradīciju vēsture. Līdz ar neatkarības atjaunošanu 
1990to gadu sākumā Latvijai pavērās jaunas sadarbības iespējas. Par Vācijas un Latvijas saimniecisko sakaru 
nozīmīgumu liecina arī abu valstu tirdzniecības bilance.  

Vācijas Tautsaimniecības balvas iecere ir veicināt Vācijas un Latvijas saimniecisko sakaru pozitīvo attīstību, 
motivējot Latvijas uzņēmumu sadarbību ar vācu partneriem. Nu jau divpadsmito gadu pēc kārtas Vācijas 
tautsaimniecības vārdā Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā, Lietuvā (AHK) piešķir balvu 
Latvijas uzņēmumiem par ievērojamiem sasniegumiem. Katru gadu uz balvu kandidē vidēji 35 uzņēmumi. 
Balvas mērķis ir to vietējo uzņēmumu apbalvošana, kuri dizaina, kvalitātes, ražošanas, pakalpojumu vai 
eksporta pilnveidošanai ir veltījuši īpašu piepūli. Vienlaicīgi šī balva ir Vācijas uzņēmumu tiešs atzinības 
apliecinājums Latvijai. Balvas patrons ir Vācijas Federatīvās Republikas (VFR) vēstnieks Latvijā. 
 
 
KRITĒRIJI BALVAS PRETENDENTIEM:  
 
Šogad balva tiks pasniegta vienam mazam/vidējam uzņēmumam par sasniegumiem Vācijas un Latvijas 
ekonomisko attiecību attīstīšanā, akcentējot uzņēmumu veiksmīgu pielāgošanos krīzes apstākļiem.  
 
Balvas mērķis ir atzinīgi novērtēt uzņēmumus, kuri, spītējot ekonomiskajai situācijai, ir turpinājuši savu 
izaugsmi un attīstījuši sadarbību ar Vāciju.  
 
Vērtēšanas kritēriji: 

• jauna darbības virziena uzsākšana, jaunu produktu/pakalpojumu attīstīšana vai veiksmīga esošo 
produktu/pakalpojumu pielāgošana Vācijas tirgus prasībām 

• sasniegumi sadarbības veicināšanā ar Vāciju, piem. eksporta apjomu pieaugums salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu un/vai 

• citi īpaši nopelni Vācijas un Latvijas ekonomisko sakaru stiprināšanā, piem., partnerattiecību 
veidošanā, sadarbībā zinātnes jomā, utt.  

 
BALVAS KANDIDĀTEM JĀIESNIEDZ SEKOJOŠI MATERIĀLI:  

• pieteikuma anketa 
• informatīvie, vizuālie un reklāmas materiāli (pēc pieejamības) 
• atsauksmes un rekomendācijas no sadarbības partneriem (pēc pieejamības) 

 
No pretendentiem saņemtā informācija ir konfidenciāla. Pēc iesniegto pieteikumu saņemšanas un datu apstrādes žūrijas 
komisija atlasīs balvas kandidātus un apmeklēs izvēlētos uzņēmumus.  
 
 
Pieteikšanās termiņš līdz š.g. 1. aprīlim.  
 
 
BALVAS ŽŪRIJA  
 

Žūrijas komisijā būs pārstāvētas sekojošas institūcijas: 
• Vācijas – Baltijas Tirdzniecības kamera  
• Vācijas vēstniecība Latvijā 
• Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 
• Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera 
• sponsoru pārstāvis 
• mediju pārstāvis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

BALVAS SATURS  
 

Balva sastāv no vairākām komponentēm: 
 

• svinīga balvas pasniegšanas ceremonija ar iespējamu preses konferenci, kurā laureātus sveic balvas 
patrons Vācijas vēstnieks Latvijā un AHK prezidents 

• balvas ieguvējs saņem balvu un diplomu 
• balvas ieguvējs saņem naudas prēmiju 5000 eiro apmērā, kuru paredzēts izmantot sekojošiem 

mērķiem: 
- eksporta veicināšanai / sadarbības partneru meklēšanai Vācijā un / vai 
- līdzdalībai izstādēs, kongresos, semināros Vācijā un / vai 
- darbinieku apmācībai un tālāk izglītošanai un / vai 
- uzņēmuma iekšējās organizācijas pilnveidošanai 

• publicitāte Latvijas un Vācijas medijos 
• uzvarētājs iegūst biedra statusu Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamerā uz gadu bez maksas 

 
 
Balvas pasniegšanas ceremonija notiks 2010. gada 3.jūnijā Domenikss Auto tirdzniecības centrā. Bildes no 
iepriekšējā gada balvas svinīgās pasniegšanas ceremonijas ir aplūkojamas http://ahk.efoto.lv  
 
Pirmo reizi balva tika pasniegta 1997. gadā. Līdzšinējie balvas laureāti: AS Lauma, AS Dati, SIA Apgāds Jāņa Sēta, SIA Elmi, 
AS Jauda, SIA Balts, AS Latvijas Finieris, SIA Baltrotors, AS Preses nams, SIA Pure Food, SIA Latvia Tours, AS Preiļu siers, SIA 
Biosan, SIA Varis Toys, AS Valpro Corp., SIA Baltrotors, SIA Mazā Jugla Hidro, SIA Studija Naturals, Valsts Priekuļu 
lauksaimniecības tehnikums, SIA Dīlers, SIA Arhitektūrinženieru kompānija Arhis, SIA UNDA, SIA Jāņa Rozes apgāds. 
 

 


