BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

NOLIKUMS
Bauskā
2019.gada 29.augustā

Nr. 15
(protokols Nr.11, 4.punkts)

Bauskas novada pašvaldības
konkursa „Bauskas novada uzņēmēju Gada balva” nolikums
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Vispārējie noteikumi

Nolikums reglamentē Bauskas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) konkursa „Bauskas
novada uzņēmēju Gada balva” (turpmāk – konkurss) organizācijas un norises kārtību, kā arī
uzvarētāju un dalībnieku godināšanu.
Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Bauskas novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi
darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā; veicināt Bauskas
novada uzņēmēju atpazīstamību, popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus
Bauskas novadā un stiprināt lokālpatriotismu.
Konkursa organizētājs – Bauskas novada pašvaldība.
Finanšu līdzekļi konkursa organizēšanas izdevumu segšanai, t.sk. veicināšanas balvām un
apbalvošanas ceremonijai, tiek paredzēti pašvaldības kārtējā gada budžetā.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties Bauskas novada interneta vietnē www.bauska.lv un
Bauskas novada pašvaldībā Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novads, tālr. 80003939, e-pasts:
dome@bauska.lv.
II.

Konkursa vērtēšanas komisija

Konkursa vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija) veido 10 (desmit) locekļi. Komisijā ir
pārstāvētas šādas institūcijas un struktūrvienības:
6.1. Bauskas novada dome - 1 pārstāvis;
6.2. Bauskas novada Uzņēmējdarbības konsultatīvā padome - 1 pārstāvis;
6.3. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Bauskas biznesa inkubators - 1 pārstāvis;
6.4. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs - 1 pārstāvis;
6.5. Attīstības finanšu institūcija ALTUM - 1 pārstāvis;
6.6. nevalstisko organizāciju nozare - 1 pārstāvis;
6.7. amatniecības un mājražotāju nozare - 1 pārstāvis;
6.8. reģionālais laikraksts „Bauskas Dzīve” - 1 pārstāvis;
6.9. Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļa - 1 pārstāvis;
6.10. Bauskas novada administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļa - 1 pārstāvis.
7. Komisijas sastāvu saskaņo Bauskas novada domes priekšsēdētājs.
8. Komisijas locekļi ar balsu vairākumu no komisijas locekļu vidus ievēlē priekšsēdētāju un
priekšsēdētāja vietnieku.
9. Komisijas darbs notiek sēdēs.
10. Komisijas sēdes vada un to darba kārtību nosaka priekšsēdētājs, viņa prombūtnē priekšsēdētāja vietnieks.
6.

11. Komisijas sēdes ir slēgtas un tiek protokolētas. Protokolēšanu veic komisijas izvēlēts
komisijas loceklis.
III.

Konkursa kārtība

12. Konkurss norisinās katru gadu no 1.septembra līdz uzvarētāju apbalvošanai decembrī.
13. Konkursa 1.etaps - laika posmā no 1. līdz 15.septembrim Bauskas novada uzņēmēji,
iedzīvotāji, pagastu pārvaldes un komisijas locekļi izvirza pretendentus konkursam.
Pretendenti izvirzāmi, iesniedzot vienotu pieteikuma formu (1.pielikums), Bauskas novada
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) Uzvaras
ielā, 1, Bauskā, pagastu pārvaldēs, bibliotēkās vai aizpildot pieteikumu elektroniskā formā
novada interneta vietnē www.bauska.lv.
14. Konkursa 2.etaps - laika posmā no 16. līdz 30.septembrim komisija no uzņēmējiem, kuri
izvirzīti pieteikuma anketās, pamatojoties uz konkursa „Bauskas novada uzņēmēju Gada
balva” izvirzīto pretendentu vērtēšanas anketu (2.pielikums), izvērtē izvirzītos kandidātus un
katrā no šī nolikuma 33.1. – 33.6.apakšpunktos minētajām nominācijām izvēlas piecus
galvenos pretendentus uz balvu.
15. Vērtēšanā piedalās pretendenti, par kuriem saņemti vismaz 10 ieteikumi konkursa 1.etapā.
Iegūto ieteikumu skaits neietekmē vērtēšanu un nesniedz papildu priekšrocības konkursa
2.etapā.
16. Komisija pēc nepieciešamības apmeklē konkursa nominācijām izvirzītos pretendentus
klātienē, tiekas ar uzņēmumu īpašniekiem un darbiniekiem.
17. Komisijas locekļi ir tiesīgi pieprasīt papildu informāciju, iepazīstoties ar uzņēmumu, tiekoties
ar uzņēmēju vai tā pārstāvi, kā arī izmantot masu medijos pieejamo informāciju par
izvirzītajiem pretendentiem.
18. Gadījumos, kad komisijas loceklis ir saistīts ar kādu no pretendentiem (piemēram, viņam
pieder uzņēmuma kapitāldaļas, akcijas vai viņam ir darba attiecības ar komersantu, vai ieņem
izvērtējamā uzņēmumā (valdē, padomē) vēlētu amatu, ir laulībā vai radniecībā ar individuālo
komersantu vai komercsabiedrības īpašnieku u.c.), komisijas loceklis nedrīkst piedalīties
lēmuma pieņemšanā (balsošanā) konkrētajā nominācijā. Šajā punktā norādītajā gadījumā
konkrētais komisijas loceklis pirms balsošanas mutiski informē par norādīto faktu esamību un
atturas no balsošanas.
19. Iepriekšējo trīs gadu attiecīgās nominācijas uzvarētājs nedrīkst piedalīties konkursa
nominācijā, kurā saņemts apbalvojums.
20. Komisijai ir tiesības kādā no nominācijām balvu nepiešķirt, ja uz to nav izvirzīts neviens
pretendents vai izvirzītie pretendenti neatbilst konkursa prasībām.
21. Konkursa 3.etaps - laika posmā no 1.oktobra līdz 31.oktobrim Bauskas novada iedzīvotāji,
aizpildot balsošanas anketu (3.pielikums), balso par komisijas izvirzītajiem pretendentiem šī
nolikuma 33.1. – 33.6.apakšpunktos minētajās nominācijās.
22. Konkursa uzvarētājus nosaka iedzīvotāju balsojums un komisijas vērtējums, apkopojot kopējo
iegūto balsu skaitu. Iedzīvotāju balsojums veido 50 % no kopējā balsojumu apjoma, otrus 50
% veido komisijas vērtējums. Katrā nominācijā uzvar pretendents ar vislielāko iegūto balsu
skaitu, atbilstoši procentuālajam aprēķinam. Ja divi pretendenti vienā nominācijā saņem
vienādu balsu skaitu, uzvarētāju nosaka komisija.
23. Balsošanas anketa (3.pielikums) tiek publicēta pašvaldības interneta vietnē www.bauska.lv un
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Bauskas Novada Vēstis”, kā arī izvietotas publiski
pieejamās vietās Bauskas novada pašvaldības iestādēs (VPVKAC Uzvaras ielā 1, Bauskā,
pagastu pārvaldēs, novada bibliotēkās u.c.) kā arī, saskaņojot ar īpašnieku/valdītāju,
tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas objektos. Balsošanas anketu var aizpildīt
elektroniski pašvaldības interneta vietnē www.bauska.lv vai sociālā tīkla Facebook Bauskas
novada pašvaldības vietnē.
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24. Personām, kuras piedalīsies balsošanā, būs iespēja piedalīties izlozē par Bauskas novada
pašvaldības un novada uzņēmēju sarūpētām balvām.
25. Nolikuma 33.7. punktā minētajā nominācijā „Bauskas novada pašvaldības Speciālā balva”
pretendentus izvirza konkursa vērtēšanas komisija. Balva var tik pasniegta uzņēmumam, kurš
ar savu darbību vai iniciatīvām sekmēji pašvaldības izaugsmi (nodokļu nomaksa, nodarbināto
skaits, ieguldījumi infrastruktūrā un vides labiekārtošanā u.c.).
26. Nolikuma 33.8.punktā minētajā nominācijā „Skolēnu mācību uzņēmums” (turpmāk - SMU)
pretendentus balvas saņemšanai no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada 20.oktobrim
izvirza Bauskas novada izglītības iestādes, brīvā formā sagatavojot izklāstu par SMU
līdzšinējo darbību, panākumiem, nākotnes iecerēm un pamatojumu, kāpēc tieši šim SMU būtu
jākļūst par Bauskas novada pašvaldības gada Skolēnu mācību uzņēmumu. Pieteikumi
jāiesniedz VPVKAC Uzvaras ielā 1, Bauskā 1.stāvā.
27. Nolikuma 33.9. punktā minēto nomināciju „Iedzīvotāju Speciālā balva” saņem pretendents,
kurš ieguvis vislielāko iedzīvotāju balsu skaitu kopvērtējumā.
IV.

Pretendenti dalībai konkursā

28. Komercsabiedrības, to filiāles un struktūrvienības, kuras veic saimniecisko darbību Bauskas
novada teritorijā, neatkarīgi no juridiskā statusa un darbības nozares.
29. Komersanti, lauksaimniecisko ražošanu un citu aroddarbību veicēji - fiziskās personas, kuras
ir reģistrējušas un veic saimniecisko darbību Bauskas novadā.
30. Konkursā nepiedalās Bauskas novadā reģistrēti uzņēmumi, kuri saimniecisko darbību veic
ārpus novada teritorijas, kā arī uzņēmumi, kuru kapitāldaļu turētāja ir pašvaldība.
31. Pretendentu vērtēšanas brīdī pretendentam nav nodokļu parādu valsts vai pašvaldības budžetā,
kas pārsniedz 150 EUR.
32. Uzņēmumam ir laba reputācija, kā arī uzraugošās institūcijas vai tiesībsargājošās iestādes nav
konstatējušas normatīvo aktu pārkāpumus uzņēmuma darbībā.
V.

Konkursa nominācijas un vērtēšanas kārtība

33. Konkursa nominācijas:
33.1. „Novada lauksaimnieks”;
33.2. „Novada tēla popularizētājs”;
33.3. „Novada izaugsme”;
33.4. „Novada jaunais uzņēmējs”;
33.5. „Gada tirgotājs/pakalpojumu sniedzējs”;
33.6. „Novada mājražotājs/amatnieks”;
33.7. „Bauskas novada pašvaldības Speciālā balva”;
33.8. „Skolēnu mācību uzņēmums”;
33.9. „Iedzīvotāju Speciālā balva”.
34. Izvirzīto pretendentu vērtēšana. (2.pielikums).
VI.

Uzvarētāju un dalībnieku godināšana

35. Konkursa uzvarētāji tiek godināti svinīgā ceremonijā, kuru organizē Bauskas novada
administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļa sadarbībā ar Uzņēmējdarbības konsultatīvo
padomi.
36. Ceremonijas laikā tiek demonstrētas videoprezentācijas, popularizējot uzvarētāju
uzņēmējdarbību. Videoprezentāciju sagatavošanu nodrošina Bauskas novada administrācijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa.
37. Uzvarētāji no Bauskas novada pašvaldības saņem unikālu oriģināldizaina balvu un Bauskas
novada karogu.
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38. Jebkuram komersantam, institūcijai vai biedrībai ir tiesības apbalvot pretendentus individuāli
izvirzītās nominācijās.
VII.

Vērtēšanas komisijas lēmuma apstrīdēšana.

39. Komisijas lēmumi apstrīdami Bauskas novada domē Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
40. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē 2016.gada 25.augusta nolikums Nr.6 “Bauskas
novada pašvaldības konkursa “Bauskas novada uzņēmēju gada balvas nolikums”.
Domes priekšsēdētājs

A.Jātnieks
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