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KONKURSA „VECUMNIEKU NOVADA ROSĪGĀKAIS PAGASTS 2014”
NOLIKUMS
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2014.gada 28.maijā
I.
1.

Konkursa organizētājs

Konkursu organizē un koordinē Vecumnieku novada Dome.
II. Konkursa mērķis

2.
3.
4.

Vairot Vecumnieku novada iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu par darbu savā sētā,
pagastā, novadā un valstī.
Sekmēt Vecumnieku novada pagastu pieredzes pārņemšanu.
Ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību popularizēt konkursa dalībnieku kā patiesā saimnieka
atbildību, pieredzi un sasniegumus.
III. Konkursa dalībnieki

5.

6.
7.
8.

Izteikt vēlēšanos dalībai konkursā var personīgi objekta īpašnieks, iesniedzot rakstisku
pieteikumu, piezvanot pa tālruni vai sūtot pieteikumu uz e-pastu, obligāti pievienojot
pieteikuma anketu (1.Pielikums).
Ar objekta īpašnieka piekrišanu dalībnieku pieteikt var kaimiņi, sabiedriskās
organizācijas, pagastu pārvalžu vadītāji, deputāti u.c.
Konkursā piedalās visas pagastu pārvaldes.
Pieteikties dalībai konkursā var Vecumnieku novada domē vai pagasta pārvaldē no tā
izsludināšanas dienas līdz 2014. gada 30. jūnijam.
IV. Konkursa vērtēšana

9. Konkursa vērtēšana norisinās vienā kārtā no 2014.gada 1.jūlija līdz 15.jūlijam.
10. Komisijas izbraukuma grafiks tiek plānots pēc izlozes, kurā piedalās pagastu pārvalžu
vadītāji.
11. Konkursa vērtēšana notiek pēc vienotas metodikas (2.Pielikums) septiņās nominācijās un
izvēloties novada „Odziņu”;
11.1. Rosīgākais pagasts;
11.2. Rosīgākais uzņēmums (lauksaimnieciskās uzņēmējdarbības jomā);
11.3. Rosīgākā lauku sēta;
11.4. Rosīgākā māja ciema teritorijā;
11.5. Rosīgākā daudzdzīvokļu māja;
11.6. Rosīgākais uzņēmums (nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības jomā);
11.7. Rosīgākais uzņēmums (lauku tūrisma un aktīva dzīvesveida pakalpojumu jomā);
11.8. Novada „Odziņa”.
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12. Iepriekšējo gadu konkursa uzvarētāji savu dalību atkārtoti piesaka, ja veiktas redzamas
pārmaiņas – jauninājumi.
13. Dalībnieku vērtēšanu un uzvarētāju noteikšanu veic Vecumnieku novada Domes
apstiprināta komisija. Komisijas priekšsēdētājam ir noteicošā balss, ja komisijas locekļu
balsis dalās vienādi.
14. Komisija izvērtē:
13.1. objekta atbilstību šajā nolikumā noteiktajiem kritērijiem;
13.2. pagasta pārvaldes pārskatu par pēdējā gada laikā pabeigtajiem un iesāktajiem
darbiem (15-20 min.);
13.3. vizuāli, braucot pa pagasta pārvaldes piedāvāto maršrutu, kas iespējami pilnīgāk
raksturo pagasta teritoriju.
14. Par uzvarētāju tiek atzīts tas dalībnieks, kurš attiecīgajā nominācijā saņem visvairāk
punktu.
15. Lēmumu par uzvarētāju noteikšanu pieņem vērtēšanas komisija, un tas nav apstrīdams.
V. Konkursa uzvarētāju apbalvošana
16. Konkursa dalībnieku godināšana un uzvarētāju apbalvošana notiek svinīgā pasākumā.
17. Konkursa noslēguma pasākumu rīko pagasta pārvalde - uzvarētājs un Vecumnieku
novada Dome.
18. Konkursa uzvarētāji saņem:
18.1. katras nominācijas balvas;
18.2. konkursa rīkotāju balvu (Novada „Odziņa”);
18.3. pasākuma atbalstītāju (sponsoru) balvas.
19. Pasākuma atbalstītājiem (sponsoriem), kas piedalās balvu fonda veidošanā ar vismaz 100
EUR, ir tiesības Vecumnieku novada teritorijā izvietot vizuālo reklāmu konkursa
vērtēšanas laikā un noslēguma pasākumā.

Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs
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1.Pielikums
Konkursa „Vecumnieku novada
rosīgākais pagasts 2014” nolikumam

Konkursa „VECUMNIEKU NOVADA
ROSĪGĀKAIS PAGASTS 2014”
Vērtēšanas komisijai

P I E T E I K U M S
Es, _____________________________________________, vēlos pieteikt
(īpašnieka vai pārstāvja vārds, uzvārds)

nekustamo īpašumu _____________________________________________,
(īpašuma nosaukums)

kas atrodas Vecumnieku novadā,
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(īpašuma adrese)

Īpašnieka vai kontaktpersonas tālrunis _________________________ .

Ar savu parakstu apliecinu, ka es, nekustamā īpašuma īpašnieks, esmu
iepazinies ar konkursa nolikumu un piekrītu dalībai konkursā

_________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)
Iesniedzējs (ja pieteikumu iesniedz cita persona)

_______________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

2014.gada _______________________
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2.Pielikums
Konkursa „Vecumnieku novada
rosīgākais pagasts 2014” nolikumam
VĒRTĒŠANAS METODIKA
Nr.
p. k.

1.

Rosīgākais pagasts
1.1. Sabiedrisko objektu sakoptība:
 Pagasta pārvaldes vadītāja, darbinieku un pašvaldības iestāžu
aktivitāte, popularizējot savu un novada Domes darbu un
ieinteresējot pagasta iedzīvotājus;
 Atpūtas vietu, pašvaldības iestāžu, dabas objektu, parku un
kapsētu sakoptība, nodrošināšana ar norādes zīmēm.
 Pārvaldes vadītāju ieguldījums iedzīvotāju motivācijā
iesaistīties konkursā.
1.2. Pagasta pārvaldes sadarbība ar biedrībām un
nodibinājumiem:
 Pārvaldes un biedrības vai nodibinājuma kopīgi realizētie
projekti, kas veicina lauku iedzīvotāju iniciatīvu;
 NVO aktivitātes pagastā (piemēram, teritorijas labiekārtošanas
un sakopšanas talkas, kultūras pasākuma organizēšana u.c.)
1.3. Pagasta kultūras un sporta dzīves norises:
 Kultūras un sporta aktivitātes kā
(atpazīstamība).

10
0-4
0-4
0-2

5
0-3
0-2

5
pagasta

zīmols

1.4. Sabiedrības iesaistīšanās kultūras un sporta aktivitātēs:
 Māksliniecisko kolektīvu skaits un to aktivitātes;
 Sporta aktivitātes;
 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana;
Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana (paaudzēs pārmantoto
prasmju un zināšanu (piemēram, tradicionālie ēdieni, amati,
medicīna, dziedāšana, muzicēšana, mutvārdu tradīcijas, svētki un
rituāli u.c.) nesēju apzināšana savā pagastā, kā arī tādu pasākumu
veicināšana, kas nodrošina šo zināšanu un prasmju izpēti, apgūšanu,
tālāknodošanu, popularizēšanu).
2.

Maksimāli
iegūstamo
punktu
skaits
30

Vērtējamie objekti un nozares, vērtējuma veids un saturs

0-5

10
0-3
0-3
0-4

Rosīgākais Lauksaimniecības uzņēmums (lauksaimnieciskās
uzņēmējdarbības jomā)
 Saimniecībā
pielietojamās
tehnoloģijas,
ekonomikas 0-1
dažādošana;
0-4
 Saimniecības sakoptība;
0-1
 Saimniecībā realizētie projekti;
 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana, vizuālais
vērtējums lauksaimniecības uzņēmuma teritorijā (meliorācijas 0-4
grāvju sakoptība, ceļmalu sakoptība u.c.).

10

4

3.

Rosīgākā lauku sēta
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

4.

 Mājas apkārtnes sakoptība un labiekārtošana;
 Ēku vizuālais stāvoklis, mājas nosaukums, tā noformējums;
 Dekoratīvo augu un puķu stādījumu stāvoklis;
 Saimnieciskā sektora stāvoklis un sakoptība;
 Individualitāte.
Rosīgākā māja ciema teritorijā
 Mājas apkārtnes sakoptība un labiekārtošana;
 Ēku vizuālais stāvoklis, mājas nosaukums, tā noformējums;
 Dekoratīvo augu un puķu stādījumu stāvoklis;
 Saimnieciskā sektora stāvoklis un sakoptība;
 Radošā izdoma teritorijas labiekārtošanā.
Rosīgākā daudzdzīvokļu māja
 Ēku vizuālais izskats, mājas nosaukuma un tā noformējums;
 Teritorijas sakoptība un apstādījumu vizuālais izskats;
 Personīgo automašīnu stāvvietas organizēšana un ievērošana;
 Radošā izdoma teritorijas labiekārtošanā – jauniešu un bērnu
brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Rosīgākais uzņēmums (nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības
jomā)
 Ēku vizuālais izskats, uzņēmuma nosaukuma izvietojums, tā
noformējums;
 Teritorijas sakoptība un apstādījumu vizuālais izskats;
 Autostāvvieta, organizēšana, noformējums;
 Radošā izdoma teritorijas labiekārtošanā;
 Rezultatīvie rādītāji (apgrozījums, nodarbināto skaits).
Rosīgākais uzņēmums (lauku tūrisma un aktīva dzīvesveida
pakalpojumu jomā)
 Ēku vizuālais izskats, uzņēmuma nosaukuma izvietojums, tā
noformējums;
 Teritorijas sakoptība un apstādījumu vizuālais izskats;
 Klientu uzskaite;
 Rezultatīvie rādītāji (apgrozījums, apmeklētāju skaits).
Novada “ODZIŅA” Interesants vides objekts.
Speciālbalvas saņemšanai pēc žūrijas ieskatiem un lēmuma var būt
dažādi kritēriji (piemēram, īpaša ugunskura vieta, karoga loma sētā,
skaisti noformēts balkons, glīti noformēts mājvārds u.c.)

0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

5.

6.

7.

8.
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5
0-1
0-2
0-1
0-1
5
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
5
0-1
0-2
0-1
0-1
Komisijas
papildus
vērtējums
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