ĶEKAVAS NOVADA DOME
Gaismas iela 19 k-9 -1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV2123,
tālrunis 67935803, fakss 67935819, e-pasts: novads@kekava.lv

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
2018.gada 23.augustā

protokols Nr. 19

LĒMUMS Nr.1.
Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmumā Nr.2.§ 1. „Par
konkursu „Ķekavas novada uzņēmēju gada balva””
Ķekavas novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam viena no prioritātēm ir
uzņēmējdarbību atbalstoša pašvaldība (Ilgtermiņa attīstības prioritāte 2; vidēja termiņa
prioritāte 1). Ņemot vērā 2017.gada konkursa norisi un konkursa organizēšanas darba grupas
izvērtēšanas sanāksmes rezultātus, konstatēts, ka Ķekavas novada domes 2017.gada
29.jūnija lēmumā Nr.2.§ 1. „Par konkursu „Ķekavas novada uzņēmēju gada balva”” ir
nepieciešams izdarīt grozījumus.
Pamatojoties uz
- likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas
ievaddaļu un 24.punktu;
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta
komitejas 2018.gada 15.augusta sēdes atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics,
Agnese Geduševa, Juris Jerums, Arnolds Keisters, Gatis Līcis, Voldemārs Pozņaks, Indra
Priede, Zintis Šaicāns, Valts Variks, Aigars Vītols, Juris Žilko), ,,Pret” – nav, ,,Atturas” – 1
(Neils Kalniņš),
Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt Ķekavas novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmumā Nr.2.§ 1. „Par konkursu
„Ķekavas novada uzņēmēju gada balva”” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:
1.1. Lēmuma pielikuma 3.3.2.punktā vārdus “Lielākais nodokļu maksātājs” aizstāt ar
vārdiem “Gada darba devējs”;
1.2. Svītrot Lēmuma pielikuma 3.3.6.punktu “3.3.6. Gada jaunietis – uzņēmējs”;
1.3. Svītrot Lēmuma pielikuma 3.3.8.punktu “3.3.8. Gada eksportētājs”;
1.4. Lēmuma 3.5.punktu izteikt jaunā redakcijā: “3.5. Konkursa pretendentus var pieteikt
jebkurš,
aizpildot
pieteikuma
formu
(Pielikums
Nr.1)
elektroniski
www.kekavasnovads.lv, sadaļā “Sabiedrība” - “Uzņēmējiem” vai papīra formā,
iesniedzot to Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros līdz katra
gada konkursa izsludināšanas informācijā norādītajam datumam.”;
1.5. Papildināt Lēmuma pielikumu ar 3.5.1 punktu “3.5.1 Nolikuma 3.5.punkta kārtībā
pieteiktie pretendenti piedalās Ķekavas novada iedzīvotāju balsojuma konkursā
“Iedzīvotāju simpātija”, par kuru tiek publicēta atsevišķa informācija pašvaldības
informatīvajos kanālos – interneta vietnē un sociālajos tīklos.”

1.

1.6. Papildināt Lēmuma pielikumu ar 3.9.punktu “3.9. Lai informētu sabiedrību par
Konkursa norisi, tā norises laikā var notikt foto vai video fiksācija. Bildes var tikt
ievietotas pašvaldības informatīvajos kanālos – ikmēneša informatīvajā biļetenā,
interneta vietnē vai sociālajos tīklos. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki:
Ķekavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava,
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, veic personas datu apstrādi sabiedrības
informēšanai. Personas ir tiesīgas jebkurā laikā lūgt pārzinim dzēst savus datus.”;
1.7. Papildināt Lēmuma pielikumu ar 4.9.punktu “4.9. Žūrijas komisijas locekļiem ir
tiesības izvirzīt papildus vienu kandidatūru katrā nominācijā”;
1.8. Lēmuma 6.2.punktu izteikt jaunā redakcijā: “6.2.Nominācija “Gada darba devējs”:
Balvu kategorijā “Gada darba devējs” saņem uzņēmums, kurš aizvadītajā gadā
veicinājis savu darbinieku materiālo labklājību.
Vērtēšanas kritēriji:
6.2.1.Augstākais iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājums vidēji par 1 (vienu)
darbinieku gadā”;
1.9. Svītrot Lēmuma pielikuma 6.6.punktu “6.6. Nominācija “Gada jaunietis –
uzņēmējs””;
1.10. Svītrot Lēmuma pielikuma 6.8.punktu “6.8. Nominācija “Gada eksportētājs””;
1.11. Lēmuma 2.punktā vārdus “Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks”
aizstāt ar vārdiem “Speciālists, kurš ir atbildīgs par uzņēmējdarbības atbalsta
jautājumiem”.
2. Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.

Sēdes vadītāja

(PARAKSTS*)

V.Baire

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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