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NOLIKUMS Nr.2019/5
Aizkrauklē
APSTIPRINĀTS
ar Aizkraukles novada domes
2019.gada 28.marta sēdes
lēmumu Nr. 100 (protokols Nr.3, 16.p.)

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS KONKURSA
„SAKOPTĀKĀ SĒTA 2019”
NOLIKUMS
1. Konkursa organizētājs: Aizkraukle novada pašvaldība.
2.

Konkursa mērķi:
2.1. veicināt sakoptu un labiekārtotu vidi Aizkraukles novadā.
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 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.
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, sociālo tīklu platformās facebook.com, draugiem.lv;
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 01.07.2019 līdz 31.08.2019.
5.5. pieteikumu (pielikumā) iesniegšana notiek līdz 30.06.2019. Aizkraukles novada
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā tā darba laikā
(pirmdienās 8.00 – 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.00 – 17.00, piektdienās
8.00 – 15.00) vai sūtot uz e-pastu: dome@aizkraukle.lv;
5.6. pieteikt dalību konkursam var pats īpašnieks vai cita persona (apsaimniekotājs,
kaimiņi, draugi, kolēģi). Ja dalību piesaka cita persona, tad pieteicējam šis pieteikums
pirms paziņošanas pašvaldībai ir jāsaskaņo ar īpašnieku vai apsaimniekotāju;

5.7.
5.8.
5.9.

5.10.

5.11.

5.12.
5.13.

6.

objektu vērtēšana notiks no 01.07.2019 līdz 31.07.2019., laiku saskaņojot ar konkursa
dalībnieku;
vērtēšanu veic komisija 7 cilvēku sastāvā, kuru Aizkraukles novada pašvaldības
izpilddirektors ar savu rīkojumu izveido līdz 2019.gada 1.jūlijam;
konkursa žūrija ir tiesīga filmēt un fotografēt vērtējamos objektus, iegūstot
materiālus; fotogrāfijas izmantos noslēguma pasākumā, apkopojot vizuālo
informāciju, kā arī publicēšanai masu mēdijos;
konkursa pretendents, piedaloties konkursā, saskaņā ar Fizisko personu datu
aizsardzības likumu, dod piekrišanu savu personas datu apstrādei un, ka viņa personas
dati var tikt izmantoti publicitātei saistībā ar konkursa norisi pašvaldības
informatīvajā izdevumā ‘Domes Vēstis”, pašvaldības mājaslapā un pašvaldības
veidotajos profilos sociālajos tīklos;
nomināciju “Sakoptākā lauku sēta”, “Sakoptākā individuālā māja” “Sakoptākā
vasarnīca”, “Sakoptākā uzņēmuma vide” uzvarētājs saņem īpašu balvu – goda
plāksni;
konkursa uzvarētāji tiks pasludināti un apbalvoti 2020.gada 10.janvārī - Aizkraukles
pilsētas dzimšanas dienā un pasākumā “Gada notikums 2019”;
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.

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

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
Papildus punkti (mazās arhitektūras formas, bērnu
atpūtas vietas, karoga masts, pastkastīte u.c.)
KOPĀ:

10
2
5
5
5

Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3
10
5
15
60

7.

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

8.

Konkursa dalībnieki var saņemt specbalvas no konkursa atbalstītājiem.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu
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L.Līdums

