LATVIJAS REPUBLIKA

SKRĪVERU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90000074704, Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125,
tālrunis 65197675, fakss 65197747, e-pasts: dome@skriveri.lv

Skrīveru novadā

Skrīveru novada pašvaldības konkursa
„Par skaistu un sakoptu Skrīveru novadu” nolikums

I. Konkursa organizators
1. Konkursu organizē un koordinē Skrīveru novada dome. Konkurss ir Skrīveru novada
pašvaldības organizēts pasākums ar mērķi noteikt fizisko un juridisko personu ieguldījumu
savas īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas sakopšanā, apzaļumošanā, labiekārtošanā un
saimnieciskā attīstībā.
II. Konkursa mērķis
2. Veicināt viensētu un privātmāju, daudzdzīvokļu māju īpašniekus, apsaimniekotājus un
īrniekus, iestāžu, uzņēmumu, zemnieku saimniecību vadītājus un īpašniekus, zemes
īpašniekus un tās lietotājus sakopt un labiekārtot īpašumā vai lietošanā esošās teritorijas.
3. Veicināt novada ainavas veidošanu un teritorijas sakopšanu.
4. Celt iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu par darbu savā mājā, sētā, pagalmā, novadā.
5. Rosināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību tīra un sakopta Skrīveru novada uzturēšanā
un kultūrvides veidošanā.
III. Konkursa dalībnieki
6. Konkursā var piedalīties ik viena novadā esoša lauku sēta, privātmāja, daudzdzīvokļu
māja, dārzu kopēji, iestādes un uzņēmumi.
7. Konkursam var pieteikties paši sētu, māju īpašnieki, apsaimniekotāji, iedzīvotāji,
dārzu kopēji, iestādes un uzņēmumi rakstiski, sūtot brīvā formā rakstītu pieteikumu uz epastu: guntis.bokalders@skriveri.lv vai mutiski, zvanot pa tālruni 65197400, 26444662, kā arī
mutiski vai rakstiski Skrīveru novada domes lietvedības nodaļā, tālrunis 65197675.
8. Dalībniekus konkursam var pieteikt arī jebkura cita persona vai organizācija,
saskaņojot to ar piesakāmo personu.
IV. Konkursa norises laiks
9. Pieteikšanās konkursam tiek izsludināta pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Skrīveru Vārds”, pašvaldības mājas lapā www.skriveri.lv un citos pieejamajos saziņas
kanālos.
‘

10.

Pieteikšanās konkursam tiek izsludināta no 1. līdz 30.jūnijam.

11.

Konkursa dalībnieku izvērtēšana notiek no 1.jūlija līdz 31jūlijam.

12.
ietvaros.

Konkursa uzvarētāju paziņošana un apbalvošana notiek kalendārā gada

V. Konkursa vērtēšana
13.
Konkursa vērtēšanas komisiju izveido dome 5-9 cilvēku sastāvā. Komisijas
priekšsēdētāju ievēl komisijas locekļi.
14.
Konkursa vērtēšanas komisija organizē konkursam pieteikto objektu apskati uz
vietām, izvērtē un nosaka uzvarētājus šādās nominācijās:
14.1. Sakoptākā iestāde, uzņēmums, zemnieku saimniecība (1.grupa).
14.2. Sakoptākā individuālā dzīvojamā māja (2.grupa).
14.3. Sakoptākā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja (3.grupa).
14.4. Sakoptākā lauku sēta (4.grupa).
15.
Atsevišķi tiek vērtēta nominācija „Novada Odziņa”, kas var būt nesavtīgs
individuāls vai kolektīvs veikums sabiedrības labā, radot paliekošas vērtības, kas veicina
piederības sajūtu novadam vai saliedē noteiktas iedzīvotāju grupas.
16.
Grupās „Iestādes, uzņēmumi, zemnieku saimniecības”, „Individuālās
dzīvojamās mājas” un „Lauku sētas” atsevišķi tiek vērtēta nominācija: „Par būtisku
ieguldījumu īpašuma sakopšanā pēdējā gada laikā”.
17.
Konkursa vērtēšanas komisija vismaz vienu reizi apmeklē uz vietas konkursam
pieteiktos objektus, tiekoties ar to īpašniekiem, apsaimniekotājiem vai vadītājiem.
18.
Vērtēšanu izdara pēc šādiem rādītājiem:
18.1. 1.grupa - Iestādes, uzņēmumi, zemnieku saimniecības:
18.1.1. teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana (apstādījumi, zāliens, sētas, puķu dobes,
laukumi utt.);
18.1.2.teritorijas sakopšana, atkritumu apsaimniekošanas saistošo noteikumu ievērošana,
par sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību saistošo noteikumu ievērošanu;
18.1.3. teritorijas un ēku ārējais estētiskais noformējums (fasādes krāsojums, ēku numuri)
celiņi, riteņu novietne, atkritumu urnas, savdabība un izteiksmība interjerā), valsts karoga
vieta;
18.1.4. zemnieku saimniecībām - par apsaimniekojamo platību un saimniecības ēku
stāvokli;
18.2. 2. grupa - Individuālās dzīvojamās mājas:
18.2.1. teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana (apstādījumi, dzīvžogi, sētas, puķu dobes,
zāliens, celiņi utt.);
18.2.2. teritorijas sakopšana (pieguļošās ietves, zaļās zonas sakopšana, neglīto skatu
aizsegums utt.), atkritumu apsaimniekošanas saistošo noteikumu ievērošana,par sabiedrisko
kārtību un sanitāro tīrību saistošo noteikumu ievērošana;
18.2.3. ēku ārējais estētiskais noformējums (fasādes krāsojums, mājas numurs,
pastkastīte), valsts karoga vieta;
18.2.4. jaunas dārza arhitektūras formas (strūklakas, dārza skulptūras, lapenes, dārza
kamīni, apgaismošanas ķermeņi, ziedu kompozīcijas utt.).
18.3. 3.grupa - Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas:
18.3.1. teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana (apstādījumi, sētas, dzīvžogi, puķu
dobes, zāliens, celiņi, atpūtas zona);
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18.3.2. teritorijas sakopšana (arī pieguļošās ietves un zaļā zona), atkritumu
apsaimniekošanas saistošo noteikumu ievērošana, par sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību
saistošo noteikumu ievērošana;
18.3.3. kāpņu telpu tīrība un sakoptība, noformējums;
18.3.4. ēku ārējais noformējums (fasādes krāsojums, mājas numurs, valsts karoga vieta).
18.3.5. Atsevišķi tiek vērtēta nominācija „Krāšņākais balkons”. Tiek vērtēts vizuālais
noformējums, kā arī kārtība uz balkona vai lodžijas.
18.4. 4.grupa - Lauku sētas:
18.4.1. dzīvojamās mājas un saimniecības ēku ārējais estētiskais noformējums, kā arī
teritorijas labiekārtojums un apzaļumošana;
18.4.2. atkritumu apsaimniekošanas saistošo noteikumu ievērošana (mēslu krātuves, vircu
bedres utt.), sabiedriskās kārtības un sanitārās tīrības saistošo noteikumu ievērošana tehnikas
laukums, neglīto skatu aizsegums;
18.4.3. apkārtējās vides sakoptība (ceļmalas, grāvmalas, malkas novietne);
18.4.4. teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana (apstādījumi, zāliens, sētas, puķu
dobes utt.), valsts karoga vieta;
18.4.5. ceļu stāvoklis uz lauku sētu (ceļu rādītājs ar mājas nosaukumu, pastkastīte);
18.4.6. ēku ārējais estētiskais noformējums, oriģināls dizaina objekts dārza vai mājas
noformējumā, ūdenstilpnes, apgaismes ķermeņi, dārza kamīni, lapenes u.c.
VI. Konkursa uzvarētāju noteikšana
19.
Konkursa “Par skaistu un sakoptu Skrīveru novadu” vērtēšanas komisija
apbalvo labāko katrā grupā: „Sakoptākā iestāde, uzņēmums, zemnieku saimniecība”,
„Sakoptākā individuālā dzīvojamā māja”, „Sakoptākā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja”,
„Sakoptākā lauku sēta”.
20.
Katrā grupā saskaņā ar vērtēšanas komisijas lēmumu tiek piešķirtas
veicināšanas balvas, kā arī piešķirtas balvas nominācijā „Novada Odziņa” un „Par būtisku
ieguldījumu īpašuma sakopšanā pēdējā gada laikā!”
21.

Balvu ieguvēji trīs nākamos gadus konkursā piedalīties nevar.

VIII. Konkursa „Par skaistu un sakoptu Skrīveru novadu” uzvarētāju apbalvošana
22.
Balvu fonds konkursa uzvarētājiem tiek veidots no Skrīveru novada
pašvaldības budžeta un sponsoru atvēlētiem līdzekļiem.
23.
Konkursa „Par skaistu un sakoptu Skrīveru novadu” dalībniekiem nākošajā
gadā tiek rīkota bezmaksas pieredzes apmaiņas un atpūtas ekskursija.

Priekšsēdētājs

A.Zālītis
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