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2017. gada 31. augusta sēdes lēmumu 
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K O N K U R S A  
KULDĪGAS NOVADA UZŅĒMĒJU UN AMATNIEKU GADA BALVA 2017 

 
N O L I K U M S  

  
1. Mērķis 

1.1. Apzināt un godināt Kuldīgas novada uzņēmējus un amatniekus, kuri aktīvi un godprātīgi 
darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā. Veicināt Kuldīgas 
novada uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības 
prakses piemērus Kuldīgas novadā. 

 
2. Organizatori un sadarbības partneri  

2.1. Konkursu organizē un vada Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, 
reģ. Nr. 90000035590, paredzot finanšu līdzekļus konkursa organizēšanas izdevumu segšanai 
pašvaldības kārtējā gada budžetā. 

2.2. Kuldīgas novada pašvaldība aicina sadarbības partnerus - laikrakstu „Kurzemnieks”, SIA 
„Kurzemes Biznesa inkubators”, LLKC Kuldīgas nodaļa, Kuldīgā pārstāvēto banku filiāles, 
finanšu institūciju “ALTUM” un LIAA Biznesa inkubatoru departamenta Reģionālo pilsētu 
nodaļu Kuldīgas biznesa inkubatoru izvirzīt un apbalvot vienu uzņēmumu (uzņēmēju) vai 
amatnieku. 

 
3. Konkursa norise 

3.1. Konkurss norisinās no 2017.gada 11.septembra līdz 15.decembrim ar uzvarētāju apbalvošanas 
ceremoniju Kuldīgas Kultūras centrā 2018.gada janvāra mēnesī. 

3.2. Nominācijas, kādās tiek izvirzīti pretendenti, nosaka Uzņēmējdarbības atbalsta komisija un 
tās ir sekojošas: 

3.2.1. Gada lauksaimnieks; 
3.2.2. Gada ražotājs; 
3.2.3. Gada tirgotājs; 
3.2.4. Gada amatnieks; 
3.2.5. Gada pakalpojums; 
3.2.6. Gada jaunais uzņēmums; 
3.2.7. Ilgtspējīgākais uzņēmums; 
3.2.8. Gada investīcija; 
3.2.9. Gada mecenāts. 

3.3. Konkursa ietvaros līdz 2017.gada 1.oktobrim novada iedzīvotāji un viesi tiek aicināti izvirzīt 
pretendentus (uzņēmumus/ uzņēmējus un amatniekus) balvas saņemšanai konkursa 
nominācijās, kas minētas Nolikuma 3.2.punktā. 
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3.4.  Aptaujas anketas tiek publicētas Kuldīgas novada pašvaldības mājas lapā www.kuldiga.lv, 
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kuldīgas Novada Vēstis”, laikrakstā „Kurzemnieks” un 
izvietotas Kuldīgas novada pašvaldībā un pagastu pārvaldēs, kā arī citās sabiedriskās vietās. 

3.5. Iedzīvotāju anketēšanas rezultātu apkopošanu veic konkursa “Kuldīgas novada uzņēmēju un 
amatnieku gada balva vērtēšanas komisija” (turpmāk - vērtēšanas komisija).  

3.6. Vērtēšanas komisijai ir tiesības noteikt papildus vienu nomināciju, izvērtējot iedzīvotāju 
anketēšanas rezultātus. 

3.7. Vērtēšanas komisijas apkopotais pretendentu saraksts tiek publicēts plašsaziņas līdzekļos un 
ievietots Kuldīgas novada pašvaldības mājas lapā www.kuldiga.lv un informatīvajā izdevumā 
„Kuldīgas Novada Vēstis”, nepubliskojot saņemto balsu skaitu. 

3.8. Vērtēšanas komisija no uzņēmumiem (uzņēmējiem), kuri izvirzīti iedzīvotāju aptaujas 
anketās, katrā nominācijā izvirza vismaz trīs galvenos pretendentus uz balvām. 

3.9. Vērtēšanas komisijai nav tiesību par nomināciju pretendentiem izvirzīt iepriekšējo trīs gadu 
“Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku gada balva” konkursu nomināciju galveno balvu 
ieguvējus. 

3.10. Pirms balsojuma par uzvarētājiem vērtēšanas komisija savu iespēju robežās apmeklē 
izvirzītos uzņēmumus un tiekas ar to īpašniekiem un darbiniekiem. 

3.11. Vērtēšanas komisija balsojot izvēlas uzvarētājus nominācijās. Ja balsis sadalās vienādi, 
noteicošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. 

3.12. Gadījumos, kad vērtēšanas komisijas loceklis ir saistīts ar kādu no nominantiem 
(piemēram, viņam pieder šī komersanta kapitāldaļas, akcijas vai viņš sastāv darba attiecībās ar 
komersantu vai ieņem tajā vēlētu amatu (valdē, padomē), viņš sastāv 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 komisijas 
priekšsēdētāju par norādīto faktu esamību un atturas no balsojuma. 

3.13. Vērtēšanas komisijai ir tiesības kādā no nominācijām nepiešķirt balvas, ja uz to nav 
izvirzīts neviens pretendents vai pieteiktie pretendenti neatbilst konkursa prasībām. 

 
4. Pretendenti dalībai konkursā 

4.1. Uzņēmumi (uzņēmēji), kuru saimnieciskā darbība noris Kuldīgas novada teritorijā neatkarīgi 
no juridiskā statusa un darbības nozares. 

4.2. Individuālā darba veicēji, kuri reģistrējuši un veic saimniecisko darbību Kuldīgas novadā. 
4.3. Uzņēmumi un to struktūrvienības, kas Kuldīgas novada teritorijā veic saimniecisko darbību, 

bet reģistrētas citur. 
4.4. Amatnieki, kuri ir fiziskas personas un var būt arī citu uzņēmumu darbinieki. 
 

5. Vērtēšanas komisijas sastāvs 
5.1. Vērtēšanas komisiju ar lēmumu apstiprina Kuldīgas novada Dome, nosakot komisijas 

priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. 
 

6. Uzvarētāju un dalībnieku godināšana  
6.1. Uzvarētājs katrā no nominācijām saņem diplomu un piemiņas balvas, pārējie konkursa 

pretendenti saņem atzinības rakstus un piemiņas balvas. 
6.2. Sadarbības partneri pasniedz savas piemiņas balvas vai atzinības apliecinājumus. 

  
 
Domes priekšsēdētāja         I.Bērziņa 
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