AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA
AIZKRAUKLES NOVADA DOME
Reģ. Nr.90000074812
Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV – 5101, tālrunis 65133930, fakss 65133934, e-pasts: dome@aizkraukle.lv

NOLIKUMS Nr.2016/2
Aizkrauklē
APSTIPRINĀTS
ar Aizkraukles novada domes
2016.gada 27.aprīļa sēdes
lēmumu Nr.87 (protokols Nr.6, 27.§)

KONKURSS
„AIZKRAUKLES NOVADA SAKOPTĀKĀ SĒTA 2016”
1.

Konkursa organizētājs: Aizkraukle novada pašvaldība.

2.

Konkursa mērķi:
2.1. veicināt sakoptu un labiekārtotu vidi Aizkraukles novadā gatavojoties Aizkraukles
pilsētas 50 gadu jubilejai un Latvijas valsts simtgadei.
2.2. noskaidrot sakoptākās individuālās dzīvojamās mājas, uzņēmumu teritorijas, iestādes,
lauku sētas, vasarnīcas un daudzstāvu māju balkonus.
2.3. ieinteresēt, iesaistīt un veicināt novada iedzīvotājus sakopt un labiekārtot sev piederošos
īpašumus, savas darba un dzīves vietas.
2.4. veicināt iedzīvotājus pievērsties videi draudzīga īpašuma apsaimniekošanā.
2.5. popularizēt sakoptākos īpašumus Aizkraukles novadā un ārpus tā.

3.

Konkursa dalībnieki: Konkursā piedalās tikai pieteiktie pretendenti - individuālo māju
īpašnieki vai pārvaldnieki, daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, lauku sētas un zemnieku
saimniecības, iestādes un uzņēmumi.

4.

Konkursa uzdevums- nominēt novada sakoptākos īpašumus šādās grupās:
4.1. sakoptākā lauku sēta Aizkraukles novadā;
4.2. sakoptākā individuālā māja Aizkraukles novadā;
4.3. sakoptākā vasarnīca Aizkraukles novadā;
4.4. sakoptākā uzņēmuma vide Aizkraukles novadā;
4.5. ziedošākais gaisa dārzs Aizkraukles novadā;
4.6. lieliskākais svētku noformējums Aizkraukles novadā.

5.

Konkursa noteikumi:
5.1. konkurss tiek izsludināts, publicējot tā Nolikumu Aizkraukles novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Domes Vēstis”, pašvaldības interneta mājas lapā
www.aizkraukle.lv;, sociālajos tīklos un informatīvajos stendos novada teritorijā;
5.2. nominācijā – “Sakoptākā lauku sēta” tiek pieteikti lauku īpašumi Aizkraukles novadā;
5.3. nominācijā –“Sakoptākā individuālā māja” tiek pieteiktas individuālās mājas pilsētā
un pagasta ciemata teritorijā;
5.4. nominācijā “Ziedošākais gaisa dārzs” pretendentam nav jāpiesakās. Daudzdzīvokļu
māju balkoni tiks vērtēti laika posmā no 01.07.2016 līdz 31.08.2016;

5.5.

5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.

5.11.

5.12.
5.13.

6.

nominācijā “Lieliskākais svētku noformējums” tiks vērtēts veikalu skatlogu, ēku
fasāžu, kā arī uzņēmumu apkārtnes noformējums svētkos. Vērtēšana šajā kategorijā
notiks laika posmā no 11.11.2016. – 18.11.2016. un no 20.12.2016.-30.12.2016;
pieteikumu iesniegšana notiek līdz 01.07.2016. pašvaldības darba laikā vai uz e-pastu:
dome@aizkraukle.lv
konkursam pieteikt objektus aicināti īpašumu saimnieki vai citas personas, pieteikumu
saskaņojis ar īpašnieku;
objektu vērtēšana notiks no 01.07.2016 līdz 31.07.2016., laiku saskaņojot ar konkursa
dalībnieku;
vērtēšanu veic komisija 7 cilvēku sastāvā, kuru apstiprina Aizkraukles novada dome,
pieņemot attiecīgu lēmumu;
konkursa žūrija ir tiesīga filmēt un fotografēt vērtējamos objektus, iegūstot materiālus;
fotogrāfijas izmanto noslēguma pasākumā, apkopojot vizuālo informāciju, un
publicēšanai masu mēdijos;
nomināciju “Sakoptākā lauku sēta”, “Sakoptākā individuālā māja” “Sakoptākā
vasarnīca”, “Sakoptākā uzņēmuma vide” uzvarētājs saņem īpašu balvu – goda plāksni,
kuru apstiprina novada dome;
konkursa uzvarētāji tiek pasludināti un apbalvoti 2017.gada 10.janvārī - Aizkraukles
pilsētas 50.gadu jubilejas pasākumā.
balvu fonda sadalījums:
Sakoptākā lauku sēta Aizkraukles novadā - Dāvanu karte 200 EUR
Sakoptākā individuālā māja Aizkraukles novadā - Dāvanu karte 200 EUR
Sakoptākā vasarnīca Aizkraukles novadā- Dāvanu karte 100 EUR
Sakoptākā uzņēmuma vide Aizkraukles novadā – Dāvanu karte 100 EUR
Ziedošākais gaisa dārzs Aizkraukles novadā – Dāvanu karte 50 EUR
Lieliskākais svētku noformējums Aizkraukles novadā – Dāvanu karte 50 EUR.

Konkursa vērtēšanas kritēriji nominācijās: “Sakoptākā lauku sēta”, “Sakoptākā individuālā
māja” “Sakoptākā vasarnīca”, “Sakoptākā uzņēmuma vide”:
Vērtēšanas kritēriji

Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Maksimālais piešķiramo punktu
skaits

Kopskats un sētas plānojums
Parādes ieeja
Iebraucamais ceļš
Zālājs, zāliens
Koki, krūmi un dekoratīvie stādījumi
Ēkas
Tehnikas novietnes, automašīnu stāvvietas
Atkritumu savākšanas organizēšana
Atpūtas vietas
Teritorijas bērnu atpūtai
Karoga masts vai karoga turētājs
Pastkastīte
Īpašuma nosaukuma noformējums
Papildus punkti (mazās arhitektūras formas)

10
3
3
5
5
5
3
5
5
5
3
1
3
10

7.

Objektu vērtēšana nominācijās “Ziedošākais gaisa dārzs” un “Lieliskākais svētku
noformējums” notiek izvēloties 10 pamanāmākos objektus un izvērtējot tos 10 punktu
sistēmā.

8.

Konkursa dalībnieki var saņemt specbalvas no konkursa atbalstītājiem.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums
2

pielikums
konkursa „Aizkraukles novada Sakoptākā sēta 2016”
Nolikumam

Aizkraukles novada pašvaldības
konkursa „Aizkraukles novada Sakoptākā sēta”
Vērtēšanas komisijai

PIETEIKUMS

Es, __________________________________________________________ vēlos pieteikt
(īpašnieka, lietotāja vārds, uzvārds)
nekustamo īpašumu____________________________________________________________ ,
(īpašuma nosaukums)
nominācijai___________________________________________________________________,
kas atrodas Aizkraukles novadā, _________________________________________________ ,
(īpašuma adrese)
Aizkraukles novada pašvaldības rīkotajam konkursam „Aizkraukles novada sakoptākā sēta”.
Īpašnieka vai kontaktpersonas tālrunis _________________________
Ar savu parakstu apliecinu, ka es, nekustamā īpašuma īpašnieks/lietotājs esmu iepazinies ar
konkursa Nolikumu un piekrītu dalībai konkursā
_________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)
2016.gada _____________________
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