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Smiltenes novada pašvaldības konkurss 

“Smiltenes novada uzņēmējs” 

 

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Nolikums nosaka Smiltenes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) konkursa 

„Smiltenes novada uzņēmējs” (turpmāk – Konkurss) organizācijas un norises kārtību.  
1.2. Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Smiltenes novada uzņēmējus, kuri 

veiksmīgi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību 
novadā.  

1.3. Konkursa organizētāja – Smiltenes novada pašvaldība. 
1.4. Finanšu līdzekļi Konkursa organizēšanas izdevumu segšanai tiek paredzēti 

Pašvaldības kārtējā gada budžetā. 
1.5. Ar Konkursa nolikumu var iepazīties Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā 

www.smiltene.lv un Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza 
ielā 3, Smiltenē. 
 

2. Pretendenti dalībai konkursā 

2.1. Smiltenes novada administratīvajā teritorijā reģistrēti uzņēmumi (to 
struktūrvienības) un uzņēmumi, kuru saimnieciskā darbība noris Smiltenes novada 
administratīvajā teritorijā un kuri ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu 
maksātāji, un, kuriem:  
2.1.1. nav nodokļu parādu; 
2.1.2. ar tiesas lēmumu nav pasludināti par maksātnespējīgiem; 
2.1.3. neatrodas tiesiskās aizsardzības procesā, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā 

vai sanācijas procesā; 
2.1.4. tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai neatrodas likvidācijas procesā; 

mailto:dome@smiltene.lv
http://www.smiltene.lv/


2.1.5. pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos ir samaksājis nodokļus 
un/vai citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus, kā arī cita 
veida līgumu maksājumus Smiltenes novada pašvaldībai. 

2.2. Dalībai konkursā nevar tikt nominētas biedrības, nodibinājumi, sabiedriskās un 
reliģiskās organizācijas. 
 

3. Konkursa norise 

3.1. Konkurss norisinās katru gadu. Konkursa noslēgums - uzvarētāju apbalvošana 
ceremonija tiek organizēta katra kalendārā gada novembra mēnesī. 

3.2.  Konkursa pretendentus konkursa komisija nosaka pamatojoties uz Valsts 

ieņēmuma dienesta, Uzņēmumu reģistra, LURSOFT, Lauku atbalsta dienesta, attīstības 
finanšu institūcijas “ALTUM”, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Centrālās 
finanšu un līgumu aģentūras, Smiltenes novada domes u.c. datiem. 

3.3. Pretendentus izvērtē vērtēšanas komisija, pamatojoties uz Konkursa nolikumu. 

 

4. Konkursa nominācijas 

4.1. Konkursa nominācijas: 
4.1.1. Lielākais nodokļu maksātājs Smiltenes novada pašvaldības budžetā (3 

nominācijas); 
4.1.2. Lielākās ražošanā piesaistītās investīcijas (3 nominācijas); 
4.1.3. Sociāli atbildīgs uzņēmums (1 nominācija); 
4.1.4. Ieguldījums Smiltenes novada tēla popularizēšanā (1 nominācija); 
4.1.5. Smiltenes novada jaunais uzņēmējs (1 nominācija); 
4.1.6. Smiltenes novada labākais darba devējs (1 nominācija); 
4.1.7. Inovācija (1 nominācija); 
4.1.8. Uzņēmējdarbības būve (1 nominācija). 

4.2. Vērtēšanas komisija var rosināt mainīt Konkursa nolikuma 4.1.punktā minēto 
nomināciju nosaukumus vai rosināt piešķirt jaunas nominācijas. 

4.3. Ja konkrētajā gadā nav atbilstošu pretendentu, vērtēšanas komisija var neizvirzīt 
kādu no 4.1.punktā minētajām nominācijām apbalvošanai. 

 

5. Vērtēšanas komisijas darbība 

5.1. Komisija tiek izveidota ar Smiltenes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu 7 

(septiņu) locekļu sastāvā. Komisija no sava vidus ievēl Komisijas priekšsēdētāju. 
Komisijai ir sekretārs - Attīstības un plānošanas nodaļas pārstāvis. 

5.2. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš tiek izvēlēts pirmajā 
komisijas sēdē. Katram komisijas loceklim balsojumā ir viena balss. 

5.3. Vērtēšanas komisija pretendentus vērtē pēc šādiem kritērijiem: 
5.3.1. Lielākais nodokļu maksātājs Smiltenes novada pašvaldības budžetā. Izvērtējot 

VID datus par nodokļu maksātājiem Smiltenes novada budžetā, nosaka 3 lielākos 
maksātājus attiecīgajā periodā. 

5.3.2. Lielākās ražošanā piesaistītās investīcijas. Izvērtējot ALTUM, LAD, CFLA un 
LIAA datus, nosaka 3 uzņēmumus, kas piesaistījuši lielākās investīcijas 
attiecīgajā periodā. 



5.3.3. Sociāli atbildīgs uzņēmums. Izvērtē kāda ir uzņēmuma sadarbība ar pašvaldību, 
tās iestādēm, NVO, (izglītības un zinātnes sektora, kultūras, sporta un citiem 
pārstāvjiem), vai ir veikta publisku pasākumu atbalstīšana, jauniešu iesaistīšana 
uzņēmējdarbībā un apmācībā. 

5.3.4. Ieguldījums Smiltenes novada tēla popularizēšanā. Izvērtē uzņēmumus, kuri 

attiecīgajā gadā ar savu produktu/pakalpojumu/darbību ir veicinājuši Smiltenes 
novada atpazīstamību. 

5.3.5. Smiltenes novada jaunais uzņēmējs. Izvērtējot LURSOFT, ALTUM, LIAA datus 
par uzņēmumiem, kas uzsākuši reālu darbību ne agrāk kā 3 gadus pirms konkursa 

norises, analizē uzņēmumus, kas ir piesaistījuši investīcijas (ES fondi un/vai 
privātās investīcijas), ieviesuši jaunas tehnoloģijas vai radījuši inovatīvus 
produktus, kā arī saimnieciskie rādītāji ir stabili. 

5.3.6. Smiltenes novada labākais darba devējs. Izvērtējot VID, LURSOFT datus par 
iekasēto lielāko Iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu uz 1 darbinieku. 

5.3.7. Inovācija. Izvērtē uzņēmumus, kuri attiecīgajā gadā radījuši inovatīvu vai jaunu 
produktu vai pakalpojumu. 

5.3.8. Uzņēmējdarbības būve. Izvērtē attiecīgajā gadā ekspluatācijā pieņemtās izbūvētās 
un pārbūvētās uzņēmējdarbībai paredzētās būves. 

5.4. Pirms balsojuma par konkursa uzvarētājiem, vērtēšanas komisija izvērtē konkursa 
balvas saņemšanai izvirzīto pretendentu uzņēmumus, pēc vajadzības apmeklējot 
pretendentu saimnieciskās darbības vietas (uzņēmumus, ražotnes, filiāles) un tiekoties ar 
pretendentiem vai to pārstāvjiem, ievērojot vienlīdzības principu (t.i., katram 
pretendentam tiek noteikts iespējami vienāds ilgums apmeklējuma laikam un neviens no 
pretendentiem netiek diskriminēts).  

5.5. Sabiedrības informēšanas nolūkā vērtēšanas komisijas apkopotais pretendentu 

saraksts attiecīgajās nominācijās tiek ievietots Pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv 
un publicēts pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā “Smiltenes Novada Domes 
Vēstis”. 

5.6. Vērtēšanas komisijai ir tiesības:  
5.6.1. nepiešķirt balvu, ja pretendents konkrētajā nominācijā ar identisku nosaukumu ir 

bijis uzvarētājs un saņēmis apbalvojumu iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā, izņemot 
nominācijas “Lielākais nodokļu maksātājs Smiltenes novada pašvaldības budžetā” 
un “Lielākās ražošanā piesaistītās investīcijas”; 

5.6.2. nepiešķirt balvu, ja pretendenti neatbilst konkursa nolikuma prasībām;  
5.7. Pašvaldība informē konkursam izvirzītos pretendentus par pasākuma „Smiltenes 

novada uzņēmējs” norisi vismaz 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš, izsūtot ielūgumus. 
Nomināciju ieguvēji tiek publiski paziņoti tikai minētā pasākuma laikā. 

5.8. Vērtēšanas komisijas sēžu norise: 
5.8.1. vērtēšanas komisijas sēdes ir slēgtas;  
5.8.2. sēdes tiek protokolētas; 
5.8.3. komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā 

komisijas priekšsēdētāja vietnieks, ko ievēl komisijas pirmajā sēdē komisijas 
locekļi;  

5.8.4. katram komisijas loceklim, t.sk., komisijas priekšsēdētājam un viņa vietniekam, 
balsojumā ir viena balss;  

5.8.5. komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz puse no balsstiesīgajiem 
komisijas locekļiem. 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. 

5.9.  Gadījumā, ja vērtēšanas komisijas loceklis ir saistīts ar kādu no pretendentiem 
(piemēram, viņam pieder kapitāldaļas, akcijas vai viņš ir darba attiecībās ar pretendentu, 
vai ieņem tajā vēlētu amatu (valdē, padomē), viņš sastāv laulībā vai radniecībā ar 
pretendentu u.c.), komisijas loceklis nedrīkst piedalīties lēmuma pieņemšanā (balsošanā) 
konkrētajā nominācijā. Šajā punktā norādītajā gadījumā konkrētais komisijas loceklis 
pirms jautājuma apspriešanas informē par norādīto faktu esamību komisijas 
priekšsēdētāju un nepiedalās jautājuma izskatīšanā un izlemšanā. 

5.10. Konkursa rezultātus un komisijas ieteikumus par Konkursa uzvarētājiem 

apstiprina Smiltenes novada domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja. 

 

6. Konkursa uzvarētāju un dalībnieku godināšana 

6.1. Konkursa nominanti un uzvarētāji tiek godināti svinīgi pasākuma „Smiltenes 

novada uzņēmējs” ietvaros, kuru organizē Smiltenes novada pašvaldība un kurā 
piedalīties tiek aicināti: 
6.1.1. Smiltenes novada uzņēmēji, kuri izpilda vismaz vienu no kritērijiem: 

6.1.1.1. Nomināciju saņēmēji; 
6.1.1.2. Apgrozījums par pēdējo noslēgto gadu ir lielāks par 70 000 EUR; 

6.1.1.3. Ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa par pēdējo noslēgto gadu ir 
lielāka par 2500 EUR; 

6.1.1.4. Grantu konkursa “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” dalībnieki, kas 
pašreizējajā gadā saņēmuši pašvaldības atbalstu; 

6.1.1.5. Pašvaldības sadarbības partneri Uzņēmējdarbības veicināšanas projektu 
īstenošanā (parakstīts Apliecinājums, Sadarbības līgums, vai cits dokuments); 

6.1.1.6. Attīstības finanšu institūcijas “Altum” Valsts atbalsta programmu 
uzņēmējiem un biznesa uzsācējiem atbalstu saņēmušie Smiltenes novada 
uzņēmēji; 

6.1.1.7. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalstu saņēmušie Smiltenes 
novada uzņēmēji; 

6.1.2. Smiltenes novada domes sadarbības institūcijas; 
6.1.3. Smiltenes novada domes iestāžu un struktūrvienību vadītāji. 

6.2. Uzvarētājs katrā nominācijā saņem balvu - tās veidu un apmēru nosaka Smiltenes 
novada pašvaldība.  

6.3. Nomināciju uzvarētāji var tikt izvirzīti dalībai citos valsts nozīmes konkursos. 
 

Domes priekšsēdētājs /personiskais paraksts/ G.Kukainis 

 


