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NOLIKUMS Nr.2019/1
Aizkrauklē
APSTIPRINĀTS
ar Aizkraukles novada domes
2019.gada 31.janvāra sēdes
lēmumu Nr.19 (protokols Nr.1, 20.p.)
KONKURSA
„AIZKRAUKLES NOVADA UZŅĒMĒJU GADA BALVA 2018”
NOLIKUMS

1. Konkursa mērķis
Godināt Aizkraukles novada uzņēmējus, kuri, aktīvi strādādami savā nozarē, vienlaikus
sekmē novada ekonomisko attīstību. Veicināt Aizkraukles novada uzņēmēju atpazīstamību,
popularizēt veiksmīgu uzņēmējdarbību, veicināt sabiedrības izpratni par uzņēmējdarbības nozīmi.
2. Konkursa rīkotāji
Konkursu organizē Aizkraukles novada pašvaldība.
3. Konkursa pretendenti
Juridiskas personas, kuras savas uzņēmējdarbības veikšanu reģistrējušas Aizkraukles
novadā, kā arī uzņēmumi un struktūrvienības, kuras savu darbību veic Aizkraukles novadā, bet ir
reģistrējušās citur.
4. Konkursa norise
4.1. Konkurss norisinās katru gadu. Tiek vērtēts paveiktais viena gada laikā. Uzvarētāju
paziņošana un sveikšana notiek “Uzņēmēju dienu 2019” pasākumā “Izstāde-gadatirgus”.
4.2. Pretendentus nominācijās „Labdaris Aizkrauklē”, „Izaugsme Aizkrauklē” , “Jaunietis –
uzņēmējs”, “Stabilitāte Aizkrauklē”, “Sadarbības partneris”, “Atgriezies novadā”,
“Lauku uzņēmējs” izvirza un izvērtē vērtēšanas komisija, 6 cilvēku locekļu sastāvā.
4.3. Vērtēšanas komisija ir tiesīga papildināt un mainīt nominācijas, izvērtējot šī gada
aktualitātes.
4.3. Pretendentu nominācijai “Draudzīgākais klientam”, izvirza iedzīvotāji. Kandidatūras
izvirzāmas, aizpildot elektronisko anketu Aizkraukles novada pašvaldības interneta vietnē
www.aizkraukle.lv.
4.4. Vērtēšanas komisijas apkopotais konkursa nominantu saraksts tiek publicēts pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Aizkraukles Domes Vēstis” un pašvaldības mājas lapā
www.aizkraukle.lv.
4.5. Vērtēšanas komisijas no konkursam izvirzītajiem pretendentiem katrā nominācijā izvirza ne
vairāk kā divus pretendentus balvas iegūšanai.
4.6. Vērtēšanas komisijas konkursa uzvarētājus nosaka, apkopojot iegūto punktu skaitu. Katrā
nominācijā uzvar pretendents ar vislielāko iegūto punktu skaitu.
4.8. Vērtēšanas komisijai ir tiesības kādā no nominācijām balvu nepiešķirt, ja uz to nav izvirzīts
neviens pretendents vai izvirzītie pretendenti neatbilst konkursa prasībām.

5. Konkursa nominācijas
5.1. „Stabilitāte Aizkrauklē”;
5.2. „Jaunietis – uzņēmējs”;
5.3. „Lauku uzņēmējs”;
5.4. „Labdaris Aizkrauklē”;
5.5. „Sadarbības partneris”;
5.6. „Atgriezies novadā”;
5.7. „Izaugsme Aizkrauklē”;
5.8. „Draudzīgākais klientam”.
6. Izvirzīto pretendentu vērtēšana
6.1. Vērtēšanas komisija visus pretendentus izvērtē pēc šādiem kritērijiem:
6.1.1.

pretendentam nav nodokļu parādi vairāk kā 150 EUR uz vērtēšanas brīdi;

6.1.2.

pretendents nav ar tiesas lēmumu atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas
sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav
izbeigta vai, saskaņā ar komercreģistrā vai biedrību un nodibinājumu reģistrā
pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā;

6.1.3.

papildus kritērijiem (pielikums);

6.2. Vērtēšanas komisija ir tiesīga papildināt un mainīt kritērijus, izvērtējot šī gada aktualitātes.
7. Uzvarētāju un dalībnieku godināšana
7.1. Konkursa uzvarētāji tiek godināti “Uzņēmēju dienu 2019” pasākumā “Izstāde-gadatirgus”,
kuru organizē un apmaksā Aizkraukles novada pašvaldība.
7.2. Uzvarētāji katrā nominācijā saņem Atzinības rakstu un piemiņas balvas.
8. Nobeiguma jautājumi
8.1. Nolikums stājas spēkā ar 2019.gada 1.februāri.
Pielikumā: Konkursa “Aizkraukles novada uzņēmēju gada balva 2018” pretendentu papildus
vērtēšanas kritēriji uz 1 lp.
Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu

2

L.Līdums

