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(prot.Nr.4, punkts Nr.10)

Lielvārdes novada pašvaldības konkursa
„Lielvārdes novada komersantu (uzņēmēju) gada balva” nolikums
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un
15.panta pirmās daļas 10.punktu

1. Mērķis un uzdevumi
1.1. Mērķis: sekmēt uzņēmējdarbības vides un nodarbinātības attīstību
Lielvārdes novadā, īstenojot sekojošus uzdevumus:
1.1.1. apzināt un godināt komersantus (uzņēmējus), kuru darbības vieta
atrodas Lielvārdes novada teritorijā un kuri aktīvi darbojas savā
nozarē,
1.1.2. veicināt Lielvārdes novada uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas
līdzekļos popularizējot konkursa uzvarētāju labas prakses piemērus
un publisko, privāto un pilsonisko partneru sadarbību.
2. Organizatori un sadarbības partneri
2.1. Konkursu organizē Lielvārdes novada pašvaldība (turpmāk tekstā –
Pašvaldība) (Raiņa iela 11A, Lielvārde, LV 5070, reģistrācijas
Nr.90000024489), sadarbībā ar nevalstiskajām un citām organizācijām.
2.2. Ar konkursa nolikumu var iepazīties Pašvaldības administrācijā, tālr.
65053748, e-pasts: dome@lielvarde.lv. Informācija par konkursu tiek
publicēta pašvaldības izdevumā "Lielvārdes Novada Ziņas". Informācija
par konkursu un nolikums tiek publicēts Pašvaldības tīmekļa vietnē
www.lielvarde.lv.
2.3. Finanšu līdzekļi konkursa organizēšanai tiek paredzēti pašvaldības kārtējā
gada budžetā, kā arī nepieciešamības gadījumā piesaistot citus līdzekļus.
3. Pretendenti dalībai konkursā
3.1. Komersanti (individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, sabiedrības
ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrības, zemnieku saimniecības,
zvejnieku saimniecības, pilnsabiedrības), to filiāles un struktūrvienības,
amatnieki un citi, kuru saimnieciskā darbība ir reģistrēta Lielvārdes
novada administratīvajā teritorijā.
3.2. Dalībai konkursā nevar tikt nominētas biedrības, nodibinājumi,
sabiedriskās un reliģiskās organizācijas.
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4. Konkursa norise
4.1. Konkurss norisinās katru gadu. Konkursa noslēgums - uzvarētāju
apbalvošanas ceremonija tiek organizēta katra kalendārā gada aprīļa
mēnesī.
4.2. Tiesības izvirzīt pretendentus Nolikuma 5.1.punktā minētajām
nominācijām ir iedzīvotājiem, organizācijām, uzņēmumu kolektīviem,
komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, valsts un pašvaldības
iestādēm, iesniedzot iesniegumu Pašvaldības administrācijas Valsts un
pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, 1.stāvā, Raiņa ielā 11A,
Lielvārdē, LV- 5070 vai elektroniski e-pastā dome@lielvarde.lv.
4.3. Pretendentus izvērtē vērtēšanas komisija, pamatojoties uz konkursa
nolikumu.
5. Konkursa nominācijas
5.1. Nominācijas:
5.1.1. “LIELĀKAIS NODOKĻU MAKSĀTĀJS” – iepriekšējā gada
lielākie Lielvārdes novadā reģistrētie nodokļu maksātāji.
5.1.2. „GADA RAŽOTĀJS” - iepriekšējā gadā kādā no ražošanas
nozarēm sasniedzis vislabākos rezultātus, ir pilnveidojis esošo
produktu vai attīstījis jaunu produktu.
5.1.3. „GADA TIRGOTĀJS” - iepriekšējā gadā ir sniedzis kvalitatīvus
pakalpojumus un sasniedzis vislabākos rezultātus tirdzniecības
nozarē, guvis pozitīvas klientu atsauksmes.
5.1.4. „GADA PAKALPOJUMS” - iepriekšējā gadā ir sniedzis vienu vai
vairākus kvalitatīvus pakalpojumus (ēdināšanas, sadzīves, tūrisma,
veselības,
skaistumkopšanas,
sporta,
atpūtas,
medicīnas,
lauksaimniecības, transporta, servisa pakalpojumi u.c.), kur
sasniedzis vislabākos rezultātus un guvis pozitīvas klientu
atsauksmes.
5.1.5. „GADA DEBIJA”- uzsācis darbību ne agrāk kā vienu gadu pirms
konkursa izsludināšanas un piedāvā kvalitatīvu, interesantu produktu
vai pakalpojumu jebkurā nozarē (ražošana, tirdzniecība, pakalpojumi
u.c.) sasniedzis vislabākos rezultātus starp jaunajiem komersantiem.
5.1.6. „GADA AMATNIEKS”- darbojas Lielvārdes novada teritorijā vai
amatnieka izstrādājumos tiek lietota ar Lielvārdes novadu saistīta
tematika un kas iepriekšējā gadā ir sasniedzis labākos rezultātus
sortimenta daudzveidībā un izaugsmē.
5.1.7. „GADA SOCIĀLAIS PARTNERIS” - ir atsaucīgs, draudzīgs,
atvērts jaunām idejām, akcijām, kampaņām, sadarbojas un atbalsta
citas organizācijas, iesaistīts sociālās partnerības darbā ar dažādiem
valdības, pašvaldības pārstāvjiem un pārvaldes līmeņiem, ar privātā
sektora, darba devēju pārstāvjiem (investoriem, attīstītājiem, biznesa
apvienībām un asociācijām), ar pilsonisko sabiedrību (kopienas
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pārstāvjiem,
brīvprātīgajām,
nevalstiskām
organizācijām,
arodbiedrībām) un citām organizācijām.
5.1.8. „LIELVĀRDES NOVADA TĒLA POPULARIZĒTĀJS” – veicina
Lielvārdes novada tēla atpazīstamību un popularitāti ārpus novada
teritorijas.
5.1.9. “IEDZĪVOTĀJU SIMPĀTIJA” – nosaka, pamatojoties uz
iedzīvotāju balsojumu.
5.2. Vērtēšanas komisija var mainīt Nolikuma 5.1.punktā minēto nomināciju
nosaukumus vai piešķirt jaunas nominācija (piemēram, GADA
EKSPORTĒTĀJS, GADA PĀRSTEIGUMS, GADA LAUKU CERĪBA,
GADA LABDARIS, GADA INOVĀCIJA, DRAUDZĪGS JAUNIETIM
un tamlīdzīgi).
5.3. Vērtēšanas komisija katrā nominācijas nosaukumā gada balvas plāksnītē
ieraksta attiecīgo gada skaitli, par kuru nominācija tiek piešķirta.
5.4. Vērtēšanas komisija vienā gadā vienam pretendentam piešķir ne vairāk kā
vienu balvu.
6. Vērtēšanas komisijas darbība
6.1. Domes priekšsēdētājs izveido vērtēšanas komisiju, izdodot rīkojumu.
6.2. Vērtēšanas komisija izvērtē visus pretendentus saskaņā ar 5.punktā
minētajām nominācijām.
6.3. Vērtēšanas komisijai ir tiesības:
6.3.1. nepiešķirt balvu, ja pretendents konkrētajā nominācijā ar identisku
nosaukumu ir bijis uzvarētājs un saņēmis apbalvojumu iepriekšējo 3
(trīs) gadu periodā;
6.3.2. nepiešķirt balvu, ja pieteiktie pretendenti neatbilst konkursa
nolikuma prasībām;
6.3.3. atklāti balsojot, pieņemt lēmumu par konkursa uzvarētājiem
izvēlētajās konkursa nominācijās.
6.4. Konkursa uzvarētāji rakstiski tiek informēti par konkursa rezultātiem ne
vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms Lielvārdes novada uzņēmēju
apbalvošanas ceremonijas.
6.5. Vērtēšanas komisijas sēžu norise:
6.5.1. vērtēšanas komisijas sēdes ir slēgtas;
6.5.2. sēdes tiek protokolētas, protokolistu komisijas locekļi ievēl pirmajā
sēdē;
6.5.3. komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes
laikā komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kuru komisijas pirmajā sēdē
ievēl komisijas locekļi;
6.5.4. katram komisijas loceklim, t.sk., komisijas priekšsēdētājam un viņa
vietniekam, balsojumā ir viena balss;
6.5.5. komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz puse no
balsstiesīgajiem komisijas locekļiem. Lēmums uzskatāms par
pieņemtu, ja par to ir nobalsojusi vairāk kā puse no klātesošajiem
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komisijas locekļiem. Ja komisijas locekļu balsis sadalās vienādi,
izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja (viņa prombūtnes laikā –
priekšsēdētāja vietnieka) balss.
7. Vērtēšanas komisijas locekļu tiesības un pienākumi
7.1. Vērtēšanas komisijas locekļi ir tiesīgi:
7.1.1. lūgt papildus informāciju, kā arī izmantot masu medijos pieejamo
informāciju par pretendentiem;
7.1.2. pieaicināt atbilstošo nozaru ekspertus, kas sniedz savus ieteikumus
un slēdzienus par pretendentiem, ņemot vērā nominācijas;
7.1.3. nodrošināt informācijas iegūšanu par pieteiktajiem konkursa
pretendentiem saskaņā ar nolikuma 5.punktu.
7.1.4. nepieciešamības gadījumā apmeklēt pretendentu saimnieciskās
darbības vietas (uzņēmumus, ražotnes, filiāles), vai tikties ar
pretendentiem vai to pārstāvjiem.
7.2. Gadījumā, ja vērtēšanas komisijas loceklis ir saistīts ar kādu no
pretendentiem (piemēram, viņam pieder kapitāldaļas, akcijas vai viņš ir
darba attiecībās ar pretendentu, vai ieņem tajā vēlētu amatu (valdē, padomē),
viņš sastāv laulībā vai radniecībā ar pretendentu u.c.), komisijas loceklis
nedrīkst piedalīties lēmuma pieņemšanā (balsošanā) konkrētajā nominācijā.
Šajā punktā norādītajā gadījumā konkrētais komisijas loceklis pirms
jautājuma apspriešanas informē par norādīto faktu esamību komisijas
priekšsēdētāju un nepiedalās jautājuma izskatīšanā un izlemšanā.
8. Uzvarētāju un dalībnieku godināšana
8.1. Konkursa uzvarētāji tiek godināti svinīgā ceremonijā, ko organizē un
finansē Pašvaldība.
8.2. Uzvarētājs šī nolikuma 5.punktā minētajās nominācijās saņem Lielvārdes
novada komersanta (uzņēmēja) gada balvu un Pateicības rakstu.
8.3. Nomināciju uzvarētāji var tikt izvirzīti Lielvārdes novada pārstāvēšanai
un dalībai citos valsts nozīmes konkursos.

Domes priekšsēdētāja

S.Ločmele

