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APSTIPRINĀTS
ar Vecumnieku novada Domes
2019.gada 27.februāra sēdes lēmumu
Nr.1-4/2019/80 (Prot.Nr.3, 10.§)
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2019.gada 27.februārī

KONKURSA „VECUMNIEKU NOVADA SAKOPTĀKAIS ĪPAŠUMS 2019”
NOLIKUMS
I.
1.

Konkursa organizētājs

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

2.
3.
4.
5.

Vairot Vecumnieku novada iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu par darbu savā sētā,
pagastā, novadā un valstī.
Iesaistīt novada iedzīvotājus novada vizuālā tēla un atpazīstamības veidošanā.
Veicināt iedzīvotāju un tūristu informētību par skaistākajām novada vietām.
Ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību popularizēt konkursa dalībnieku kā patiesā saimnieka
atbildību, pieredzi un sasniegumus.
III. Konkursa vērtēšanas objekti

6. Konkursā piedalās Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā esošie nekustamā
īpašuma objekti, kas sastāv no ēkas (ēkām) un piekrītošās zemes.
7. Konkursa dalībnieku vērtēšana notiek šādās kategorijās:
7.1. Ģimenes mājas ciemu teritorijā;
7.2. Viensētas pagasta teritorijā;
7.3. Novada „Odziņa”.
IV. Konkursa norise
8.

9.

Konkursa dalībnieki iesniedz pieteikumu (1.Pielikums) par dalību konkursā Vecumnieku
novada domē vai pagasta pārvaldē no nolikuma izsludināšanas dienas līdz 2019. gada 28.
jūnijam.
Pieteikumu konkursam “Vecumnieku novada sakoptākais īpašums 2019” var iesniegt
ikviens Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks
vai īpašuma valdītājs.
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10. Ar objekta īpašnieka piekrišanu dalībnieku pieteikt var kaimiņi, sabiedriskās
organizācijas, pagastu pārvalžu vadītāji, deputāti u.c.
11. Konkursa komisija ir tiesīga filmēt un fotografēt vērtējamos objektus, iegūtos materiālus
un fotogrāfijas izmantot noslēguma pasākumā un publicēšanai presē un citos masu
informācijas līdzekļos.
12. Konkursa vērtēšana norisinās vienā kārtā no 2019.gada 1.jūlija līdz 12.jūlijam.
13. Konkursa vērtēšanas komisiju ar rīkojumu izveido Vecumnieku novada domes
izpilddirektors.
14. Komisija izvērtē objekta atbilstību šajā nolikumā noteiktajiem kritērijiem;
15. Komisija kopā ar pagastu pārvaldes vadītājiem apmeklē pieteiktos objektos.
16. Dalībnieku vērtēšanu un uzvarētāju noteikšanu pēc vienotas metodikas (2.Pielikums) veic
komisija. Vienādu punktu skaita gadījumā nomināciju saņem pretendents, kurš ieguvis
augstāko punktu kopskaitu komisijas priekšsēdētāja vērtējumā.
13. Par uzvarētāju tiek atzīts tas dalībnieks, kurš attiecīgajā nominācijā saņem visvairāk
punktu.
14. Lēmumu par uzvarētāju noteikšanu pieņem vērtēšanas komisija, un tas nav apstrīdams.
V. Konkursa uzvarētāju apbalvošana
15. Konkursa dalībnieku godināšana un uzvarētāju apbalvošana notiek svinīgā pasākumā.
16. Konkursa dalībnieki tiek aicināti uz Konkursa noslēguma pasākumu.
17. Konkursa uzvarētāji saņem:
17.1. katras nominācijas balvas;
17.2. konkursa rīkotāju balvu (Novada „Odziņa”);
17.3. pasākuma atbalstītāju (sponsoru) balvas.
18. Konkursa dalībniekiem tiek organizēta vienas dienas pieredzes ekskursija uz citu novadu
sakoptākajām sētām vai pagastiem.
19. Pasākuma atbalstītājiem (sponsoriem), kas piedalās balvu fonda veidošanā ar vismaz
100EUR, ir tiesības Vecumnieku novada teritorijā izvietot vizuālo reklāmu Konkursa
noslēguma pasākumā.

Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs

G.Kalniņš
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1.Pielikums
Konkursa „Vecumnieku novada
sakoptākais īpašums 2019” nolikumam

Konkursa „VECUMNIEKU NOVADA
SAKOPTĀKAIS ĪPAŠUMS 2019”
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)

nominācijā:
 Ģimenes māja ciema teritorijā;
 Viensēta pagasta teritorijā;
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)
2019.gada _______________________
Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs
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2.Pielikums
Konkursa „Vecumnieku novada
sakoptākais īpašums 2019” nolikumam
VĒRTĒŠANAS METODIKA
1. Nominācija „Sakoptākā ģimenes mājas ciema teritorijā”
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kritēriji
Kopskats
Zāliens
Celiņi
Apstādījumi un ziedu kompozīcijas
Atpūtas vietas (piknika vietas, sporta laukumi, bērnu laukumi u.c.)
Ēku vizuālais stāvoklis
Ēku un īpašuma labiekārtojumi (ūdensapgāde, kanalizācija,
apgaismojums, apkure, atkritumu savākšana)
Karoga masts vai turētājs
Pastkastīte
Īpašuma nosaukuma noformējums
Dārza mēbeles
Vēsturiskā mantojuma saglabāšana
Īpašie vides objekti un ainaviskie risinājumi
Maksimālais punktu skaits

Punktu skaits
kritērijā
20
5
5
10
5
10
5
5
3
5
5
10
15
103

2. Nominācija „Sakoptākā viensēta pagasta teritorijā”
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kritēriji
Kopskats
Iebraucamais ceļš
Celiņi
Zāliens
Apstādījumi un ziedu kompozīcijas
Atpūtas vietas (piknika vietas, sporta laukumi, bērnu laukumi u.c.)
Ēku vizuālais stāvoklis
Ēku un īpašuma labiekārtojumi (ūdensapgāde, kanalizācija,
apgaismojums, apkure, atkritumu savākšana)
Karoga masts vai turētājs
Pastkastīte
Īpašuma nosaukuma noformējums
Dārza mēbeles
Vēsturiskā mantojuma saglabāšana
Īpašie vides objekti un ainaviskie risinājumi
Maksimālais punktu skaits
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Punktu skaits
kritērijā
20
5
5
5
10
5
10
5
5
3
5
5
10
15
108
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