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Par atbalstu dalībai Latvijas Tirgotāju asociācijas konkursā „Latvijas
Labākais tirgotājs 2015”
Latvijas Tirgotāju asociācija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību
divdesmit gadus organizē konkursu „Latvijas Labākais tirgotājs”. Konkursa
rīkotājiem, līdzās pašvaldībām Rīgā, Jelgavā, Jūrmalā un Ventspilī, vislabākā
sadarbība izveidojusies arī ar Lielvārdes novada pašvaldību. Katru gadu
konkursa „Latvijas labākais tirgotājs” ietvaros labākos tirdzniecības, ēdināšanas
un pakalpojumu sniedzēju uzņēmējus izvērtē ar mērķi paaugstināt nozarē
strādājošo profesionalitāti, panākt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras
uzlabošanu un popularizēt labākos tirdzniecības un ēdināšanas uzņēmumus un to
darbiniekus. Ar konkursa starpniecību gadu gaitā plašāku atpazīstamību guvuši
daudzi uzņēmumi.
2015.gada augustā Lielvārdes novada pašvaldība saņēma aicinājumu
piedalīties un izvirzīt Lielvārdes novada labākos tirdzniecības, ēdināšanas un
pakalpojumu uzņēmumus ikgadējam konkursam „Latvijas Labākais tirgotājs
2015”.
2015.gada augustā ar Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietnieka
rīkojumu izveidotā Konkursa „Latvijas labākais tirgotājs 2015” vērtēšanas
komisija izstrādāja elektronisku aptaujas anketu iedzīvotājiem un saskaņā ar
apkopotajiem anketu rezultātiem, izvirzīja Lielvārdes novada pretendentus
konkursa „Latvijas Labākais tirgotājs 2015” 2.kārtai. No izvirzītajiem astoņiem
pretendentiem konkursā piekrita piedalīties seši Lielvārdes novada uzņēmēji:
tirdzniecības objektu grupā - pārtikas preču veikals „Elvi”, mazais veikals
„Garšas pietura”, „Mana aptieka”; pakalpojumu objektu grupā – viesu nami
„Lobes krogs” un „Kastaņas”; ēdināšanas objektu grupā līdz 100m2 – ātrās
ēdināšanas kafejnīca „Panna”.
Saskaņā ar konkursa „Latvijas Labākais tirgotājs 2015” nolikumu un
2015.gada 22.oktobrī saņemto Latvijas Tirgotāju asociācijas vēstuli Nr. ak102201, atkarībā no objekta lieluma un nozīmības, dalības maksa iepriekš
minētajiem objektiem veido EUR 524,25 (ieskaitot piemēroto atlaidi EUR
174,75 apmērā). Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas 2015.gada
pamatbudžeta programmā „Uzņēmējdarbības atbalsts” ir ieplānoti EUR 200,00,(kods 22792). Papildus nepieciešami EUR 324,25.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
10.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 62.panta 11.punktu, Lielvārdes
novada domes 2015.gada 11.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Lielvārdes
novada pašvaldības gada budžets” un atbilstoši „Lielvārdes novada attīstības
programmas 2011.-2017.gadam” aktualizētā Rīcības plāna 3.ilgtermiņa
prioritātes 3.1.rīcības virziena 3.1.2.uzdevuma „Atbalsta sistēmas izveide
uzņēmējdarbības un investīciju piesaistei novadā” 4.apakšuzdevumam „Ikgadēja
piedalīšanās Latvijas Tirgotāju asociācijas organizētajā konkursā „Latvijas
Labākais tirgotājs” ar izpildes termiņu „Pastāvīgi” un finanšu resursu „Pašvaldības budžets”.
Balsošanā nepiedalās deputāts M.Mālmeisters.
Balsojot: par – 8 deputāti (J.Āboliņš, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, A.Pētersons
I.Rags, V.Saleniece-Šmaukstele, A.Streile, V.Volonte); pret – nav; atturas – 5
deputāti (I.Balodis, R.Graudiņš, D.Kļava, A.Mazitāne, L.Prekele), Lielvārdes
novada dome nolemj
1. Piešķirt nepieciešamo Lielvārdes novada pašvaldības budžeta papildus
finansējumu EUR 324,25 (trīs simti divdesmit četri eiro, 25 centi) apmērā no
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas izdevumu tāmes programmā
„Pašvaldības līdzekļi daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes un pagalmu
labiekārtošanas projektiem”, palielinot attiecīgi izdevumu tāmi par EUR
324,25 (trīs simti divdesmit četri eiro, 25 centi) programmā
„Uzņēmējdarbības attīstība”;
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektora vietniekam.
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J.Āboliņš

