APBALVOJUMA
“Kocēnu novada uzņēmēju gada balva”
NOLIKUMS
1. Mērķis
1.2. Apbalvojuma “Kocēnu novada uzņēmēju gada balva” (turpmāk – Apbalvojums)
mērķi ir apzināt un godināt Kocēnu novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi
darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību, veicinot
nodarbinātību un jaunu darba vietu radīšanu novadā, kā arī uzlabot Kocēnu novada
uzņēmēju atpazīstamību, popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus
Kocēnu novadā un veicināt uzņēmēju piederību Kocēnu novadam.
2. Pretendenti
2.1.Kocēnu novada administratīvajā teritorijā reģistrēti uzņēmumi (to
struktūrvienības) un/vai uzņēmēji, kuru saimnieciskā darbība nav reģistrēta, bet tiek
īstenota Kocēnu novada administratīvajā teritorijā.
2.2. Apbalvojuma saņemšanai nekvalificējas uzņēmumi, kuru kapitāldaļu turētājs ir
Kocēnu novada dome.
3. Nominācijas:
3.1. Apbalvojums tiek pasniegts šādās nominācijas:
3.1.1. GADA RAŽOTĀJS;
3.1.2. GADA LAUKSAIMNIEKS;
3.1.3. GADA TŪRISMA UZŅĒMĒJS;
3.1.4. GADA AMATNIEKS/MĀJRAŽOTĀJS;
3.1.5. ĢIMENE LAUKU SĒTĀ;
3.1.6. ROSĪGIE JAUNIEŠI;
3.1.7. GADA JAUNUMS;
3.1.8. KOCĒNU NOVADA VĀRDA POPULARIZĒTĀJS;
3.1.9. GADA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS
3.2. Vērtēšanas komisijai ir tiesības paplašināt nomināciju apjomu, bet ne vairāk
kā 10 (desmit) nominācijas kopumā.
3.3. Vērtēšanas komisijai ir tiesības apvienot nominācijas.
4. Pasākuma norise un laureātu sveikšana
4.1. Apbalvojuma saņēmēji tiek noskaidroti 1 (vienu) reizi kalendārajā gadā.
4.2. Laureāti tiek sveikti 1(vienu) reizi kalendārajā gadā svinīgā pasākumāceremonijā “Kocēnu novada uzņēmēju gada balva” (turpmāk- Pasākums- ceremonija).
4 . 3 . Pasākuma- ceremonijas laikā ir tiesības iekļaut citu ar apbalvojuma un
pasākuma tematiku saistītu elementu- apbalvojumu, pateicību pasniegšanu.
4.4. Pasākuma- ceremonijas ietvaros dome sagatavo un pārraida video, foto u.tml.
laureātus prezentējošus materiālus, kā arī gatavo publikācijas par laureātiem.
4.5. Laureāti saņem atzinības rakstu un piemiņas balvu.
5. Pretendentu vērtēšana
5.1. Pretendentu pieteikšana tiek izsludināta ar publikāciju Kocēnu novada domes
informatīvajā izdevumā “Kocēnu Novada Vēstis” un Kocēnu novada domes interneta
vietnē www.kocenunovads.lv.
5.2. Nominācijās pretendentus var pieteikt, aizpildot konkursa pieteikuma formu,
kas publicēta www.kocenunovads.lv un/vai informatīvajā izdevumā “Kocēnu Novada
Vēstis”, iesniedzot to Kocēnu novada domes pagastu pārvaldēs izsludinātajā periodā vai
sūtot pastā Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu novads, LV- 4220.

6. Vērtēšanas komisija
6.1. Komisijas priekšsēdētājs – Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
6.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas
vadītājs
6.3. Komisijas locekļi:
6 . 3 . 1 . Kocēnu novada domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas
priekšsēdētājs vai viņa deleģēts komitejas pārstāvis.
6.3.2. Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas projektu speciālists un lauku
konsultants
6.3.3. Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas projektu un tūrisma speciālists
6.3.4. Kocēnu novada domes kultūras un starptautisko sakaru koordinators
6.3.5. Kocēnu novada domes izpilddirektors
6.4. Komisijas locekļi savā darbībā ievēro likumu “Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā”.
6.5. Vērtēšanas komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolistu ievēl komisija sēdes
sākumā. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā
priekšsēdētāja vietnieks.
6.6. Katram komisijas loceklim, t.sk., komisijas priekšsēdētājam un viņa vietniekam,
balsojumā ir viena balss.
6.7. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz puse no balsstiesīgajiem
komisijas locekļiem.
6.8. Vērtēšanas komisija, atklāti balsojot, nosaka laureātus nominācijās.
6.9. Lēmums uzskatāms par pieņemtu, ja par to ir nobalsojuši vairāk par pusi no
klātesošajiem komisijas locekļiem. Ja komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir
komisijas priekšsēdētāja (viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieka) balss.
6.10. Vērtēšanas komisijai ir tiesības kādā no nominācijām nepiešķirt balvu, ja uz to
nav izvirzīts neviens pretendents vai pieteiktie pretendenti n e a t b i l s t A p b a l v o j u m a
piešķiršanas mērķim.
6.11. Vērtēšanas komisijas locekļi ir tiesīgi pieprasīt papildus informāciju, tiekoties
ar komersantu vai tā pārstāvi, kā arī izmantot masu medijos pieejamo informāciju par
izvirzītājiem nominantiem.

