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KONKURSA
“LUDZAS NOVADA UZŅĒMĒJU GADA BALVA 2020”
NOLIKUMS
1. Mērķis
1.1. Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Ludzas novada uzņēmējus, kuri aktīvi un
godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, veicināt
Ludzas novada uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas
uzņēmējdarbības prakses piemērus Ludzas novadā.
2. Organizatori un sadarbības partneri
2.1. Konkursu organizē un vada Ludzas novada pašvaldība.
3. Konkursa norise
3.1. Konkursa norise notiek no 2020.gada 2.novembra līdz 2020.gada 31.decembrim.
3.2. Konkursa ietvaros tiesības izvirzīt pretendentus "Ludzas novada uzņēmēju gada
balva 2020" ir jebkuram iedzīvotājam, organizācijai, uzņēmuma kolektīvam, komersantam,
biedrībai un iestādei. Kandidatūras izvirzāmas, iesniedzot aizpildītas pieteikuma anketas
konkursam līdz 2020.gada 31.decembrim. Anketas iesniedzamas Ludzas novada pašvaldībā,
Raiņa iela 16, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 personīgi, pa pastu vai nosūtot tās elektroniski
uz e-pasta adresi: dome@ludza.lv.
3.3. Pieteikuma anketas tiek publicētas Ludzas novada pašvaldības mājas lapā
www.ludza.lv, un ir pieejamas Ludzas novada pašvaldībā un novada pagastu pārvaldēs.
3.4. Pieteikumu anketu rezultātu apkopošanu un nominācijām izvirzīto pretendentu
atbilstību Nolikumā noteiktajiem kritērijiem veic Ludzas novada domes izveidota konkursa
komisija (turpmāk tekstā – Komisija).
3.5. Komisija no uzņēmumiem (uzņēmējiem), kuri izvirzīti pieteikumu anketās, katrā
nominācijā izvirza trīs galvenos pretendentus uz balvu.
3.6. Pirms balsojuma par uzvarētājiem Komisija, savu iespēju robežās, apmeklē
izvirzītos uzņēmumus un tiekas ar to īpašniekiem un darbiniekiem.
3.7. Komisija balsojot izvēlas uzvarētājus nominācijās. Ja balsis sadalās vienādi,
noteicošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.
3.8. Komisijai ir tiesības kādā no nominācijām nepiešķirt balvu, 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 Ludzas novada teritorijā
neatkarīgi no juridiskā statusa un darbības nozares.
4.2. Individuālā darba veicēji, kuri reģistrējuši un veic saimniecisko darbību Ludzas
novadā.
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4.3. Uzņēmumi un to struktūrvienības, kas Ludzas novada teritorijā veic saimniecisko
darbību, bet reģistrētas citur.
5. Konkursa nominācijas
5.1. LIELĀKAIS NODOKĻU MAKSĀTĀJS;
5.2. LIELĀKAIS DARBA DĒVĒJS;
5.3. GADA BIOLOĢISKAIS RAŽOTĀJS;
5.4. GADA MĀJRAŽOTĀJS, AMATNIEKS;
5.5. GADA TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS;
5.6. GADA LAUKSAIMNIEKS GRAUDKOPĪBĀ/LOPKOPĪBĀ;
5.7. GADA JAUNAIS KOMERSANTS;
5.8. SKOLĒNU MĀCĪBU UZŅĒMUMS;
5.9. GADA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS/TIRGOTĀJS.
5.10. Komisijai ir tiesības izveidot citas nominācijas un piešķirt kādu no speciālbalvāmLudzas un/vai novada TĒLA POPULARIZĒTĀJS.
5.11. Informāciju par novada lielāko nodokļu maksātāju un lielāko darba devēju
(nolikuma 5.1. un 5.2.punkti) pašvaldība pieprasa no Valsts ieņēmuma dienesta.
6. Uzvarētāju un dalībnieku godināšana
6.1. Konkursa nominanti un uzvarētāji tiks godināti svinīgā pasākumā Ludzas Tautas
namā, kuru organizēs Ludzas novada pašvaldība.
6.2. Uzvarētājs katrā no Ludzas novada domes izveidotajām nominācijām saņem
piemiņas balvu.
6.3. Sadarbības partneri pasniedz savas piemiņas balvas vai atzinības apliecinājumus.

Ludzas novada domes priekšsēdētājs

E.Mekšs
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KONKURSA
„LUDZAS NOVADA UZŅĒMĒJU GADA BALVA 2020”
PIETEIKUMA ANKETA
Konkursa mērķis - apzināt un godināt Ludzas novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas
savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, veicināt Ludzas novada uzņēmēju
atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Ludzas
novadā.
Pretendenti dalībai konkursā:
Komercsabiedrības, to filiāles un struktūrvienības, kuras veic saimniecisko darbību Ludzas novada
teritorijā neatkarīgi no juridiskā statusa un darbības nozares un/vai komersanti, lauksaimniecisko
ražošanu un citu aroddarbību veicēji – fiziskās personas, kuri reģistrējuši un veic saimniecisko darbību
Ludzas novadā.

Izvirzītais konkursa pretendents (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese,
īpašnieka vārds, uzvārds)

Izvirzītā konkursa pretendenta kontaktinformācija (kontaktpersonas vārds,
uzvārds, tālrunis, e-pasts)

Izvirzītā konkursa pretendenta darbības apraksts vērtējamajā gadā

Nominācija, kurai izvirzīts konkursa pretendents ( atzīmēt ar „X”, pasvītrot
atbilstošo nozari)
GADA BIOLOĢISKAIS RAŽOTĀJS
GADA MĀJRAŽOTĀJS, AMATNIEKS
GADA TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS
GADA LAUKSAIMNIEKS GRAUDKOPĪBĀ/LOPKOPĪBĀ
GADA JAUNAIS KOMERSANTS
SKOLĒNU MĀCĪBU UZŅĒMUMS
GADA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS/TIRGOTĀJS

Pamatojums izvirzītajai nominācijai
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Konkursa pretendenta izvirzītājs (nosaukums un/vai vārds, uzvārds)

Konkursa pretendenta izvirzītāja kontaktinformācija (tālrunis, e-pasta adrese)

Papildus pievienotās informācijas saraksts par izvirzīto konkursa pretendentu
(fotogrāfijas (arī digitālā veidā), apbalvojumu kopijas u.c.)

Konkursa pieteikuma anketas
aizpildītājs
.

. 2020

/paraksts/

Paraksta atšifrējums

.

Anketas lūdzam iesniegt Ludzas novada pašvaldībā (Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads) vai nosūtīt
elektroniski uz e-pastu: dome@ludza.lv.
Papildus informācija par konkursu ir pieejama pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv

