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2018.gada 22.februārī

APSTIPRINĀTS
ar Saldus novada domes
2018.gada 22.februāra sēdes
lēmumu (protokols Nr.3, 6.§)

Konkursa “Sakoptākais īpašums Saldus novadā”
Nolikums
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu
1. Konkursu rīko Saldus novada pašvaldības aģentūra “Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs”
2. Konkursa norises laiks: no 1.jūlija līdz 30.septembrim.
3. Konkursa mērķis:
3.1. veicināt Saldus novada administratīvās teritorijas sakopšanu un ainavu veidošanu;
3.2 .rosināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību kultūrvides veidošanā;
3.3. motivēt novada iedzīvotājus būt atbildīgiem par sava īpašuma sakārtošanu;
3.4. popularizēt sakoptākos īpašumus Saldus novadā un ārpus tā.
4. Pretendentus (objektus) konkursam var pieteikt sekojošās nominācijās:
4.1. sakoptākais privātīpašums Saldus pilsētā;
4.2. sakoptākais privātīpašums Saldus novadā;
4.3. sakoptākais uzņēmums Saldus pilsētā;
4.4. sakoptākais uzņēmums Saldus novadā;
4.5. sakoptākā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Saldus pilsētā;
4.6. sakoptākā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Saldus novadā.
5. Pieteikumi konkursam:
5.1. pretendentus (objektus) konkursam piesaka īpašnieks vai jebkura cita persona, aizpildot 1.
pielikumu;
6. Konkursa vērtēšana:
6.1. pēc īpašnieka piekrišanas, pieteikto konkursa objektu apsekošanai un vērtēšanai ar Saldus
novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu tiek izveidota konkursa komisija piecu cilvēku
sastāvā;

6.2. konkursa vērtēšana tiek organizēta jūlijā, augustā un septembrī;
6.3. komisija pieteiktos īpašumus drīkst vērtēt tikai īpašnieka klātbūtnē;
6.4. konkursā netiek vērtēti iepriekšējā gada galveno balvu ieguvēju un komisijas locekļu sētas;
6.5. komisijas locekļi aizpilda tabulu par katru objektu, vērtējumu apliecina ar savu parakstu;
6.6. komisijas loceklis tiesīgs piešķirt papildus punktus, piezīmēs paskaidrojot papildus punktu
piešķiršanas iemeslus;
6.7. pretendentu vērtējums notiek pēc punktu sistēmas (2. pielikums);
6.8. par konkursa uzvarētāju tiek atzīts tas dalībnieks, kurš attiecīgajā nominācijā saņēmis
visvairāk punktu;
6.9. ja pretendentiem iegūtais punktu skaits sakrīt konkrētajā nominācijā, komisijai ir tiesības
piešķirt balvu vairākiem pretendentiem;
6.9. vērtēšanas komisija publisko rezultātus Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv un novada
informatīvajā izdevumā “Saldus Novada Vēstis”;
6.10. vērtēšanas komisija ir tiesīga fotografēt vērtējamo objektu, iegūtie fotomateriāli tiks
izmantoti.
7. Vispārīgie konkursa noteikumi:
7.1. konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti Valsts svētku pasākumā novembrī;
7.2. konkursa uzvarētājiem tiks pasniegtas pašvaldības balvas.
8. Informācija par konkursa rīkošanu
8.1. Informācija par konkursa norises kārtību un Nolikums būs pieejams novada mājas lapā
www.saldus.lv un informatīvajā izdevumā “Saldus Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs

R.Doniņš

1.pielikums

PIETEIKUMS
Es, ____________________________________________________, vēlos pieteikt
(fiziskas personas vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums)

nekustamo īpašumu ____________________________________________________,
(īpašuma nosaukums)

kas atrodas Saldus novada _______________________________________________
(īpašuma adrese)

kā Pretendentu Saldus novada pašvaldības rīkotajam konkursam “Sakoptākais īpašums Saldus
novadā” nekustamo īpašumu grupā (lūdzam atzīmēt vienu no tām):







sakoptākais privātīpašums Saldus pilsētā;
sakoptākais privātīpašums Saldus novadā;
sakoptākais uzņēmums Saldus pilsētā;
sakoptākais uzņēmums Saldus novada;
sakoptākā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Saldus pilsetā;
sakoptākā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Saldus novadā.

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar konkursa nolikumu un izvirzu Pretendentu dalībai
konkursā.
___________________________

(paraksts, paraksta atšifrējums)

Datums
Īpašnieka vai kontaktpersonas tālrunis:_____________________________________
e-pasts:______________________________________________________________
Piezīmes: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2.pielikums

Konkursa “Sakoptākais īpašums Saldus novadā” vērtēšanas kritēriji
Nominācija ______________________________________
Vērtējamais objekts ___________________________________________

N.p.k.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Datums

Vērtēšanas kritēriji

Maksimālais
piešķiramais
punktu skaits

Teritoriijas
kopskats
un
sētas
plānojums
(norādes,
īpašuma
nosaukuma
noformējums,
pasta
kastīte, nožogojums u.c.)
Teritorijas funkcionālais plānojums
(saimniecības zona, atpūtas vieta,
bērnu rotaļu laukums, dzīvojamā zona,
atkritumu savākšanas organizēšana,
parādes
ieeja,
pievedceļš
nekustamajam
īpašumam
u.c.),
sakoptība
Koku, krūmu, dekoratīvo stādījumu,
zāliena koncepcija un kvalitāte/
kompozīcija
Latviešu
tradicionālo
un
kultūrvēsturisko elementu saglabāšana,
valsts karoga vieta
Īpaši
vides
dizaina/teritorijas
labiekārtojuma risinājumi, uzņēmuma
īpašais
akcents,
atpazīstamība,
identitātes elementi
Dzīvojamo un saimniecības ēku
tehniskais stāvoklis
Arhitektūras mazās formas, elementu
izvietojums, kompozīcija, risinājums
(apgaismošanas
ķermeņi,
ziedu
kompozīcijas, strūklakas, kamīni u.c.)
Punktu skaits
________________________

Vērtētāja vārds, uzvārds _________________________
Vērtētāja paraksts ___________________________
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