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Burtnieku novada Valmieras pagastā
APSTIPRINĀTS
ar Burtnieku novada pašvaldības
domes 20.01.2021. lēmumu Nr.39
(protokols. Nr.1, 40.punkts)
Nolikums Nr.1/2021

KONKURSS
„Burtnieku novada uzņēmēju gada balva 2020”
1.
Mērķis
Konkursa „Burtnieku novada uzņēmēju gada balva 2020” (turpmāk – Konkurss) mērķis ir godināt
Burtnieku novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē Burtnieku novadā,
sekmē un veicina uzņēmējdarbības vides attīstību, atpazīstamību plašsaziņas līdzekļos,
popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus.
2.

Organizatori
Konkursu organizē Burtnieku novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība).

3.
Pretendenti dalībai konkursā
Burtnieku novada administratīvajā teritorijā reģistrēti uzņēmumi*1 (to struktūrvienības) neatkarīgi
no darbības nozares, kuru saimnieciskā darbība noris Burtnieku novada administratīvajā teritorijā,
kuriem nav nodokļu parādu, nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksāšanas atjaunošanu vērsts pasākumu
kopums), nav apturēta saimnieciskā darbība vai uzsākts likvidācijas process, tie normatīvajos
aktos noteiktajos termiņos ir samaksājuši nodokļus un/vai citus valsts vai pašvaldību noteiktos
obligātos maksājumus, izpildījuši jebkāda veida līgumsaistības pret Pašvaldību un tiem nav
parādu, kas kopsummā pārsniedz 7, 00 EUR (septiņi euro,00 centi), (turpmāk – Pretendents).
4.
Konkursa nominācijas
4.1. Konkursā tiek noteikti šādi galvenās balvas ieguvēji:
4.1.1. BURTNIEKU NOVADA GADA UZŅĒMUMS 2020

Par uzņēmumu šī nolikuma ietvaros uzskata jebkuru saimnieciskās darbības subjektu neatkarīgi no tā juridiskās formas
(t.i., reģistrēti Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā- kā saimnieciskās darbības veicēji) t.sk., pašnodarbinātas
personas un ģimenes uzņēmumi, kas nodarbojas ar amatniecību vai veic citu darbību, kā arī personālsabiedrības un
apvienības, kas regulāri ir iesaistītas saimnieciskajā darbībā
*
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(uzņēmums, kurš atbilst Nolikuma 3.punktā minētajām prasībām un kurā nodarbināto personu
skaits ir no 1 līdz 3 darbiniekiem). Lai pieteiktu konkursantu šajā nominācijā, aizpildāms
Pielikums Nr.1;
4.1.2. BURTNIEKU NOVADA GADA UZŅĒMUMS 2020
(uzņēmums, kurš atbilst Nolikuma 3.punktā minētajām prasībām un kurā nodarbināto personu
skaits ir no 4 līdz 20 darbiniekiem). Lai pieteiktu konkursantu šajā nominācijā, aizpildāms
Pielikums Nr.2;
4.1.3. BURTNIEKU NOVADA GADA UZŅĒMUMS 2020
(uzņēmums, kurš atbilst Nolikuma 3.punktā minētajām prasībām un kurā nodarbināto
personu skaits ir lielāks par 20 darbiniekiem). Lai pieteiktu konkursantu šajā nominācijā,
aizpildāms Pielikums Nr.3.
4.2. Konkursā tiek noteiktas šādas tematiskās nominācijas:
4.2.1.BURTNIEKU NOVADA GADA MĀJRAŽOTĀJS UN AMATNIEKS 2020
(Pretendents atbilst Nolikuma 3.punktā minētajām prasībām, ir piedalījies izstādēs, labdarības
akcijās, gadatirgos vai citos pasākumos, veicinot Burtnieku novada atpazīstamību un amata
prasmju popularizēšanu). Lai pieteiktu konkursantu šajā tematiskajā nominācijā, aizpildāms
Pielikums Nr.4;
4.2.2. BURTNIEKU NOVADA GADA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS 2020
(Pretendents atbilst Nolikuma 3.punktā minētajām prasībām un ir uzņēmums, kurš vismaz 1
(vienu) kalendāro gadu nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu). Lai pieteiktu konkursantu šajā
tematiskajā nominācijā, aizpildāms Pielikums Nr.5;
4.2.3. BURTNIEKU NOVADA JAUNAIS UZŅĒMUMS 2020
(Pretendents atbilst Nolikuma 3.punktā minētajām prasībām un ir uzsācis uzņēmējdarbību
pēdējo 3 (trīs) gadu laikā). Lai pieteiktu konkursantu šajā tematiskajā nominācijā, aizpildāms
Pielikums Nr.6;
4.2.4. BURTNIEKU NOVADA JAUNUMS 2020
(Pretendents atbilst Nolikuma 3.punktā minētajām prasībām un uzņēmums, kurš dibināts 2
(divu) iepriekšējo gadu laikā vai kurš iepriekšējo 2 (divu) gadu laikā radījis jaunu produktu
vai pakalpojumu). Lai pieteiktu konkursantu šajā tematiskajā nominācijā, aizpildāms
Pielikums Nr.7;
4.2.5. BURTNIEKU NOVADA ĢIMENE LAUKU SĒTĀ 2020
(Pretendents atbilst Nolikuma 3.punktā minētajām prasībām. Vienas ģimenes apsaimniekota
lauku saimniecība, kura veic pastāvīgu saimniecisko darbību un kurā saimnieko ģimene
vismaz divās paaudzēs). Lai pieteiktu konkursantu šajā tematiskajā nominācijā, aizpildāms
Pielikums Nr.8;
4.2.6. SOCIĀLI ATBILDĪGS UZŅĒMUMS BURTNIEKU NOVADĀ 2020 (Pretendents
atbilst Nolikuma 3.punktā minētajām prasībām un ir sasniedzis vislabākos rezultātus
savstarpēji sadarbojoties ar Pašvaldību, valsts iestādēm vai citām valstiskām vai nevalstiskām
organizācijām (piemēram: savstarpējā sadarbība, partnerība projektos, labdarība un cita veida
sadarbība). Lai pieteiktu konkursantu šajā tematiskajā nominācijā, aizpildāms Pielikums Nr.9;
5.
Konkursa norise
5.1. Konkurss norisinās no 2021.gada 27.janvāra līdz 2021.gada 30.aprīlim.
5.2. Konkursa nozaru un tematiskajās nominācijās Pretendentus var pieteikt jebkurš interesents,
aizpildot konkursa pieteikuma attiecīgo formu elektroniski www.burtniekunovads.lv sadaļā
„Attīstība”, nosūtot uz e-pastu info@burtniekunovads.lv ar norādi „Uzņēmēju gada
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balva 2020” vai papīra formā (Pielikums Nr.1 līdz Nr.9), iesniedzot to Pašvaldības pagastu
pārvaldēs līdz 2021. gada 23.februārim.
5.3. Konkursa Pretendentu saraksts pa nominācijām, sabiedrības informēšanas nolūkos, tiek
ievietots Pašvaldības mājas lapā www.burtniekunovads.lv, sadaļā “Attīstība”.
5.4. Dalībai Konkursā konkrētās tematiskajās nominācijās nedrīkst pieteikt iepriekšējo 3 (trīs)
gadu tematisko nomināciju uzvarētājus;
5.5. Dalībai konkursa nominācijā “Galvenās balvas ieguvējs” nedrīkst pieteikt iepriekšējo 3 gadu
galveno balvu ieguvējus.
6.
Konkursa Vērtēšanas komisija
6.1. Konkursa Vērtēšanas komisija (turpmāk – Vērtēšanas komisija) apstiprināta ar Pašvaldības
domes lēmumu.
6.2. Nevienā no Konkursa nominācijām Pretendentus nav tiesīgi pieteikt Konkursa Vērtēšanas
komisijas locekļi.
6.3. Komisijas locekļi savā darbībā ievēro likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā”.
6.4. Vērtēšanas komisija no sava vidus ievēlē Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju un
priekšsēdētāja vietnieku.
6.5. Vērtēšanas komisijas sēdes protokolē ar Pašvaldības domes sēdes lēmumu iecelts Vērtēšanas
komisijas sekretārs.
6.6. Vērtēšanas komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības.
6.7. Vērtēšanas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Vērtēšanas
komisijas locekļiem.
6.8. Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt desmitgades atzinības balvas tiem uzņēmējiem, kuri
visos Konkursa īstenošanas gados (2012., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019. un
2020. gadā) ir tikuši izvirzīti kādā no Konkursa nominācijām un īpaši pozitīvi ietekmējuši
kopējo ekonomiskās un sociālās vides attīstību Burtnieku novadā tā pastāvēšanas laikā. Par
atzinību skaitu un nosaukumu Vērtēšanas komisijas locekļi vienojas sēdes laikā.
7.
Pretendentu vērtēšana:
7.1. Pretendentus, kuri pieteikti šī nolikuma 4.1. un 4.2. apakšpunktā minētajās Konkursa
nominācijās, vērtē Vērtēšanas komisija, kas neklātienē izvērtē:
7.1.1. Pieteikuma atbilstību šī nolikuma prasībām;
7.1.2. Konkursa dalībnieka atbilstību konkrētajai Konkursa nominācijai.
7.2. Vērtēšanas komisija katrā nominācijā izvirza 3 (trīs) Pretendentus balvas iegūšanai;
7.3. Konkursa uzvarētāju Vērtēšanas komisija noskaidro, balsojot par visiem trim katrā
nominācijā izvirzītajiem Pretendentiem, katram no Vērtēšanas komisijas locekļiem balsi
“Par” ir tiesības atdot tikai vienam no trim Pretendentiem. Par uzvarētāju tiek uzskatīts
Pretendents, kurš saņēmis vislielāko balsu skaitu. Ja balsis sadalās vienādi, noteicošā ir
Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja balss.
7.4. Pirms 7.3.punktā noteiktā balsojuma, Vērtēšanas komisija var apmeklēt izvirzītos
uzņēmumus, iepazīties ar produkciju, darba vidi un darba procesiem.
7.5. Vērtēšanas komisija ir tiesīga pati izvirzīt Pretendentus no pieteiktajiem Pretendentiem,
kuri atbilst attiecīgajai nominācijai un noteikt uzvarētāju 7.3.punktā noteiktajā kārtībā.
7.6. Vērtējot Pretendentus, var izmantot datus par Pretendenta nodarbināto skaitu, gada
apgrozījumu, iemaksāto darba devēja sociālā nodokļa summu uz 1 (vienu) darbinieku, kā arī
citus ražošanas rādītājus iepriekšējos 3 (trīs) darbības gados;
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7.7. Gadījumos, kad Pretendents ir izvirzīts vairākās nominācijās, Vērtēšanas komisija ir tiesīga
virzīt to apbalvošanai vienā no nominācijām.
7.8. Vērtēšanas komisija, balstoties uz visiem iepriekšējo gadu Uzņēmēju gada balvas konkursu
un 2020. gada Konkursa iesniegtajiem un apkopotajiem datiem, vērtē tos uzņēmējus, kuri
saņems desmitgades atzinības balvas.
8. Uzvarētāju un dalībnieku godināšana
8.1. Konkursa uzvarētāji un nominanti tiek godināti svinīgā pasākumā, kuru organizē Pašvaldība,
ja vien valstī esošā situācija, notikumi un apstākļi to nenosaka citādi.
8.2. Uzvarētāji un nominanti visās nominācijās saņem atzinības rakstus un piemiņas balvas.
9.

Konkursa dalībnieku personas datu apstrāde

9.1. Konkursa dalībnieku vērtēšanas nodrošināšanai tiek apstrādāti šādi Konkursa dalībnieku
personas dati:
9.1.1. Pieteikumu veidlapās norādītie personas dati;
9.1.2. Konkursa uzvarētāju apbalvošanas ceremonijas laikā uzņemtās fotogrāfijas ar Konkursa
dalībniekiem, kuras tiek izmantotas Pašvaldības publicitātes materiālos.
9.2. Konkursa dalībnieku personas dati pieteikuma veidlapās nepieciešami konkursa dalībnieku
izvērtēšanai atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem un uzvarētāju noteikšanai;
9.3. Konkursa dalībniekiem ir tiesības iebilst pret viņa personas datu apstrādi. Ja dalībnieks izsaka
iebildumu pret fotogrāfiju, kurā viņš redzams, izvietošanu publicitātes materiālos, Pašvaldība
neizmanto vai izņem no publicitātes materiāliem fotogrāfiju ar konkrēto dalībnieku.
9.4. Fotogrāfiju izmantošana publicitātes materiālos nepieciešama, lai popularizētu konkursu un
uzņēmumus, kas veikuši ieguldījumu uzņēmējdarbības vides attīstībā Burtnieku novadā.

Domes priekšsēdētājs

E.Straume
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Pielikums Nr.1
Burtnieku novada pašvaldības 20.01.2021. nolikumam Nr.1/2021
Burtnieku novada uzņēmēju gada balva 2020
Konkursa pieteikuma forma “Burtnieku novada uzņēmēju gada balva 2020”
NOMINĀCIJA “BURTNIEKU NOVADA GADA UZŅĒMUMS 2020”
(Uzņēmums, kurā nodarbināto personu skaits ir no 1 līdz 3 darbiniekiem)
Pieteiktais Pretendents*:
Pretendenta atrašanās vieta (Lūdzam norādīt pagastu, kurā atrodas Pretendents)*:

Lūdzam norādīt informāciju, kas raksturo Pretendenta atbilstību izvirzītajai nominācijai*:

Pretendenta reģistrācijas forma (Lūdzam atzīmēt Pretendenta reģistrācijas formu, to
pasvītrojot)*:
SIA
ZS
Biedrība
Nodibinājums
Individuālais komersants
Saimnieciskās darbības veicējs
Cits: ________________________________
Izvirzītā uzņēmuma reģistrācijas numurs (UR reģistrētajiem)vai reģistrācijas kods (VID
reģistrētajiem)*:
Izvirzītā uzņēmuma kontaktinformācija (tel.nr., e-pasts)*:

APLIECINU, KA IESNIEGTĀ INFORMĀCIJA IR SASKAŅOTA AR IZVIRZĪTO/-IEM
PRETENDENTU/-IEM
PIETEIKUMA FORMU AIZPILDĪJA
Paraksts**, paraksta atšifrējums, tālruņa nr.***
______________________________________________
*Obligāti aizpildāmie lauki. Nepilnīgi aizpildītu anketu Vērtēšanas komisija var neņemt vērā.
**Ja pieteikums tiek iesniegts elektroniski, paraksts nav nepieciešams.
*** Ar savu parakstu Jūs piekrītat veidlapā esošo datu izmantošanai konkursa “Burtnieku novada
uzņēmēju gada balva 2020” nolūkiem.
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Pielikums Nr. 2
Burtnieku novada pašvaldības 20.01.2021. nolikumam Nr.1/2021
Burtnieku novada uzņēmēju gada balva 2020
Konkursa pieteikuma forma “Burtnieku novada uzņēmēju gada balva 2020”
NOMINĀCIJA “BURTNIEKU NOVADA GADA UZŅĒMUMS 2020”
(Uzņēmums, kurā nodarbināto personu skaits ir no 4 līdz 20 darbiniekiem)
Pieteiktais Pretendents*:
Pretendenta atrašanās vieta (Lūdzam norādīt pagastu, kurā atrodas Pretendents)*:

Lūdzam norādīt informāciju, kas raksturo Pretendenta atbilstību izvirzītajai nominācijai*:

Pretendenta reģistrācijas forma (Lūdzam atzīmēt Pretendenta reģistrācijas formu,
to pasvītrojot)*:
SIA
ZS
Biedrība
Nodibinājums
Individuālais komersants
Saimnieciskās darbības veicējs
Cits: ________________________________
Izvirzītā uzņēmuma reģistrācijas numurs*:
Izvirzītā uzņēmuma kontaktinformācija (tel.nr., e-pasts)*:

APLIECINU, KA IESNIEGTĀ INFORMĀCIJA IR SASKAŅOTA AR IZVIRZĪTO/-IEM
PRETENDENTU/-IEM
PIETEIKUMA FORMU AIZPILDĪJA
Paraksts**, paraksta atšifrējums, tālruņa nr.***
______________________________________________
*Obligāti aizpildāmie lauki. Nepilnīgi aizpildītu anketu Vērtēšanas komisija var neņemt vērā.
**Ja pieteikums tiek iesniegts elektroniski, paraksts nav nepieciešams.
*** Ar savu parakstu Jūs piekrītat veidlapā esošo datu izmantošanai konkursa “Burtnieku novada
uzņēmēju gada balva 2020” nolūkiem.
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Pielikums Nr.3
Burtnieku novada pašvaldības 20.01.2021. nolikumam Nr.1/2021
Burtnieku novada uzņēmēju gada balva 2020
Konkursa pieteikuma forma “Burtnieku novada uzņēmēju gada balva 2020”
NOMINĀCIJA “BURTNIEKU NOVADA GADA UZŅĒMUMS 2020”
(Uzņēmums, kurā nodarbināto personu skaits ir lielāks par 20 darbiniekiem)
Pieteiktais Pretendents*:
Pretendenta atrašanās vieta (Lūdzam norādīt pagastu, kurā atrodas Pretendents)*:

Lūdzam norādīt informāciju, kas raksturo Pretendenta atbilstību izvirzītajai nominācijai*:

Pretendenta reģistrācijas forma (Lūdzam atzīmēt Pretendenta reģistrācijas formu, to
pasvītrojot)*:
SIA
ZS
Biedrība
Nodibinājums
Individuālais komersants
Saimnieciskās darbības veicējs
Cits: ________________________________
Izvirzītā uzņēmuma reģistrācijas numurs*:
Izvirzītā uzņēmuma kontaktinformācija (tel.nr., e-pasts)*:
APLIECINU, KA IESNIEGTĀ INFORMĀCIJA IR SASKAŅOTA AR IZVIRZĪTO/-IEM
PRETENDENTU/-IEM
PIETEIKUMA FORMU AIZPILDĪJA
Paraksts**, paraksta atšifrējums, tālruņa nr.***
______________________________________________
*Obligāti aizpildāmie lauki. Nepilnīgi aizpildītu anketu Vērtēšanas komisija var neņemt vērā.
**Ja pieteikums tiek iesniegts elektroniski, paraksts nav nepieciešams.
*** Ar savu parakstu Jūs piekrītat veidlapā esošo datu izmantošanai konkursa “Burtnieku novada
uzņēmēju gada balva 2020” nolūkiem.
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Pielikums Nr.4
Burtnieku novada pašvaldības 20.01.2021. nolikumam Nr.1/2021
Burtnieku novada uzņēmēju gada balva 2020
Konkursa pieteikuma forma “Burtnieku novada uzņēmēju gada balva 2020”
NOMINĀCIJA “BURTNIEKU NOVADA GADA MĀJRAŽOTĀJS UN AMATNIEKS
2020
Pieteiktais Pretendents*:
Pretendenta atrašanās vieta (Lūdzam norādīt pagastu, kurā atrodas Pretendents)*:

Lūdzam norādīt informāciju, kas raksturo Pretendenta atbilstību izvirzītajai nominācijai*:

Pretendenta reģistrācijas forma (Lūdzam atzīmēt Pretendenta reģistrācijas formu, to
pasvītrojot)*:
SIA
ZS
Biedrība
Nodibinājums
Individuālais komersants
Saimnieciskās darbības veicējs
Cits: ________________________________
Izvirzītā uzņēmuma reģistrācijas numurs (UR reģistrētajiem)vai reģistrācijas kods (VID
reģistrētajiem)*:
____________________________________________________________________________
Izvirzītā uzņēmuma kontaktinformācija (tel.nr., e-pasts)*:

APLIECINU, KA IESNIEGTĀ INFORMĀCIJA IR SASKAŅOTA AR IZVIRZĪTO/-IEM
PRETENDENTU/-IEM
PIETEIKUMA FORMU AIZPILDĪJA
Paraksts**, paraksta atšifrējums, tālruņa nr.***
______________________________________________
*Obligāti aizpildāmie lauki. Nepilnīgi aizpildītu anketu Vērtēšanas komisija var neņemt vērā.
**Ja pieteikums tiek iesniegts elektroniski, paraksts nav nepieciešams.
*** Ar savu parakstu Jūs piekrītat veidlapā esošo datu izmantošanai konkursa “Burtnieku novada
uzņēmēju gada balva 2020” nolūkiem.
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Pielikums Nr. 5
Burtnieku novada pašvaldības 20.01.2021. nolikumam Nr.1/2021
Burtnieku novada uzņēmēju gada balva 2020
Konkursa pieteikuma forma “Burtnieku novada uzņēmēju gada balva 2020”
NOMINĀCIJA “BURTNIEKU NOVADA GADA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS 2020”
Pieteiktais Pretendents*:
Pretendenta atrašanās vieta (Lūdzam norādīt pagastu, kurā atrodas Pretendents)*:

Lūdzam norādīt informāciju, kas raksturo Pretendenta atbilstību izvirzītajai nominācijai*:

Pretendenta reģistrācijas forma (Lūdzam atzīmēt Pretendenta reģistrācijas formu, to
pasvītrojot)*:
SIA
ZS
Biedrība
Nodibinājums
Individuālais komersants
Saimnieciskās darbības veicējs
Cits: ________________________________
Izvirzītā uzņēmuma reģistrācijas numurs(UR reģistrētajiem)vai reģistrācijas kods (VID
reģistrētajiem)*:
Izvirzītā uzņēmuma kontaktinformācija (tel.nr., e-pasts)*:

APLIECINU, KA IESNIEGTĀ INFORMĀCIJA IR SASKAŅOTA AR IZVIRZĪTO/-IEM
PRETENDENTU/-IEM
PIETEIKUMA FORMU AIZPILDĪJA
Paraksts**, paraksta atšifrējums, tālruņa nr.***
______________________________________________
*Obligāti aizpildāmie lauki. Nepilnīgi aizpildītu anketu Vērtēšanas komisija var neņemt vērā.
**Ja pieteikums tiek iesniegts elektroniski, paraksts nav nepieciešams.
*** Ar savu parakstu Jūs piekrītat veidlapā esošo datu izmantošanai konkursa “Burtnieku novada
uzņēmēju gada balva 2020” nolūkiem.
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Pielikums Nr. 6
Burtnieku novada pašvaldības 20.01.2021. nolikumam Nr.1/2021
Burtnieku novada uzņēmēju gada balva 2020
Konkursa pieteikuma forma “Burtnieku novada uzņēmēju gada balva 2020”
NOMINĀCIJA “BURTNIEKU NOVADA JAUNAIS UZŅĒMUMS 2020”
Pieteiktais Pretendents*:
Pretendenta atrašanās vieta (Lūdzam norādīt pagastu, kurā atrodas Pretendents)*:

Lūdzam norādīt informāciju, kas raksturo Pretendenta atbilstību izvirzītajai nominācijai*:

Pretendenta reģistrācijas forma (Lūdzam atzīmēt Pretendenta reģistrācijas formu, to
pasvītrojot)*:
SIA
ZS
Biedrība
Nodibinājums
Individuālais komersants
Saimnieciskās darbības veicējs
Cits: ________________________________
Izvirzītā uzņēmuma reģistrācijas numurs(UR reģistrētajiem)vai reģistrācijas kods (VID
reģistrētajiem)*:
_____________________________________________________________________________
Izvirzītā uzņēmuma kontaktinformācija (tel.nr., e-pasts)*:

APLIECINU, KA IESNIEGTĀ INFORMĀCIJA IR SASKAŅOTA AR IZVIRZĪTO/-IEM
PRETENDENTU/-IEM
PIETEIKUMA FORMU AIZPILDĪJA
Paraksts**, paraksta atšifrējums, tālruņa nr.***
______________________________________________
*Obligāti aizpildāmie lauki. Nepilnīgi aizpildītu anketu Vērtēšanas komisija var neņemt vērā.
**Ja pieteikums tiek iesniegts elektroniski, paraksts nav nepieciešams.
*** Ar savu parakstu Jūs piekrītat veidlapā esošo datu izmantošanai konkursa “Burtnieku novada
uzņēmēju gada balva 2020” nolūkiem.
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Pielikums Nr. 7
Burtnieku novada pašvaldības 20.01.2021. nolikumam Nr.1/2021
Burtnieku novada uzņēmēju gada balva 2020
Konkursa pieteikuma forma “Burtnieku novada uzņēmēju gada balva 2020”
NOMINĀCIJA “BURTNIEKU NOVADA GADA JAUNUMS 2020”
Pieteiktais Pretendents*:
Pretendenta atrašanās vieta (Lūdzam norādīt pagastu, kurā atrodas Pretendents)*:

Lūdzam norādīt informāciju, kas raksturo Pretendenta atbilstību izvirzītajai nominācijai*:

Izvirzītā uzņēmuma reģistrācijas numurs (UR reģistrētajiem)vai reģistrācijas kods (VID
reģistrētajiem)*:
Izvirzītā uzņēmuma kontaktinformācija (tel.nr., e-pasts)*:

APLIECINU, KA IESNIEGTĀ INFORMĀCIJA IR SASKAŅOTA AR IZVIRZĪTO/-IEM
PRETENDENTU/-IEM
PIETEIKUMA FORMU AIZPILDĪJA
Paraksts**, paraksta atšifrējums, tālruņa nr.***
______________________________________________
*Obligāti aizpildāmie lauki. Nepilnīgi aizpildītu anketu Vērtēšanas komisija var neņemt vērā.
**Ja pieteikums tiek iesniegts elektroniski, paraksts nav nepieciešams.
*** Ar savu parakstu Jūs piekrītat veidlapā esošo datu izmantošanai konkursa “Burtnieku novada
uzņēmēju gada balva 2020” nolūkiem.
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Pielikums Nr. 8
Burtnieku novada pašvaldības 20.01.2021. nolikumam Nr.1/2021
Burtnieku novada uzņēmēju gada balva 2020
Konkursa pieteikuma forma “Burtnieku novada uzņēmēju gada balva 2020”
NOMINĀCIJA “BURTNIEKU NOVADA ĢIMENE LAUKU SĒTĀ 2020”
Pieteiktais Pretendents*:
Pretendenta atrašanās vieta (Lūdzam norādīt pagastu, kurā atrodas Pretendents)*:

Lūdzam norādīt informāciju, kas raksturo Pretendenta atbilstību izvirzītajai nominācijai*:
____________________________________________________________________________
Izvirzītā uzņēmuma reģistrācijas numurs (UR reģistrētajiem)*:
Izvirzītā uzņēmuma kontaktinformācija (tel.nr., e-pasts)*:

APLIECINU, KA IESNIEGTĀ INFORMĀCIJA IR SASKAŅOTA AR IZVIRZĪTO/IEM PRETENDENTU/-IEM
PIETEIKUMA FORMU AIZPILDĪJA
Paraksts**, paraksta atšifrējums, tālruņa nr.***
______________________________________________
*Obligāti aizpildāmie lauki. Nepilnīgi aizpildītu anketu Vērtēšanas komisija var neņemt vērā.
**Ja pieteikums tiek iesniegts elektroniski, paraksts nav nepieciešams.
*** Ar savu parakstu Jūs piekrītat veidlapā esošo datu izmantošanai konkursa “Burtnieku novada
uzņēmēju gada balva 2020” nolūkiem.
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Pielikums Nr. 9
Burtnieku novada pašvaldības 20.01.2021. nolikumam Nr.1/2021
Burtnieku novada uzņēmēju gada balva 2020
Konkursa pieteikuma forma “Burtnieku novada uzņēmēju gada balva 2020”
NOMINĀCIJA “SOCIĀLI ATBILDĪGS UZŅĒMUMS BURTNIEKU NOVADĀ 2020”
Pieteiktais Pretendents*:
Pretendenta atrašanās vieta (Lūdzam norādīt pagastu, kurā atrodas Pretendents)*:

Lūdzam norādīt informāciju, kas raksturo Pretendenta atbilstību izvirzītajai nominācijai*:

Izvirzītā uzņēmuma reģistrācijas numurs*:
Izvirzītā uzņēmuma kontaktinformācija (tel.nr., e-pasts)*:

APLIECINU, KA IESNIEGTĀ INFORMĀCIJA IR SASKAŅOTA AR IZVIRZĪTO/-IEM
PRETENDENTU/-IEM
PIETEIKUMA FORMU AIZPILDĪJA
Paraksts**, paraksta atšifrējums, tālruņa nr.***
______________________________________________
*Obligāti aizpildāmie lauki. Nepilnīgi aizpildītu anketu Vērtēšanas komisija var neņemt vērā.
**Ja pieteikums tiek iesniegts elektroniski, paraksts nav nepieciešams.
*** Ar savu parakstu Jūs piekrītat veidlapā esošo datu izmantošanai konkursa “Burtnieku novada
uzņēmēju gada balva 2020” nolūkiem.

