Konkursa
„Sakoptākais īpašums Preiļu novadā”
NOLIKUMS
1. KONKURSA MĒRĶIS UN UZDEVUMS
1.1. Noskaidrot novada sakoptākos īpašumus un apbalvot to īpašniekus.
1.2. Veicināt novada iedzīvotāju un teritoriju īpašnieku ieinteresētību sev piederošo
īpašumu sakopšanā..
2. KONKURSA RĪKOTĀJS
2.1. Konkursu organizē Preiļu novada dome.
3. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI:
3.1. Konkurss notiek vienā kārtā.
3.2. Konkursā var piedalīties privātmājas, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, uzņēmumi un
iestādes (turpmāk: objekti).
3.3. Piedalīšanās konkursā ir brīvprātīga.
3.4. Objektu dalībai konkursā var pieteikt pats īpašnieks vai tā pārstāvis, kā arī kaimiņi,
draugi, radi, darba kolēģi un citi novada iedzīvotāji, iepriekš to saskaņojot ar
īpašnieku.
3.5. Pieteikties konkursam var Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un
informācijas centrā (Preiļi, Raiņa bulvāris 19, 1.stāvs 5. kabinets) vai pagastu
pārvaldēs līdz paziņojumā noteiktajam datumam.
4. KONKURSAM PIETEIKTO ĪPAŠUMU IZVĒRTĒŠANA:
4.1. Visi konkursam pieteiktie īpašumi tiks vērtēti šādās kategorijās:
4.1.1. Ģimenes mājas pilsētas un ciemu teritorijā;
4.1.2. Viensētas pagasta teritorijā;
4.1.3. Daudzdzīvokļu mājas;
4.1.4. Sabiedriskie objekti (tirdzniecības un pakalpojumu objekti, baznīcas u.c.),
komercsabiedrību īpašumi (biroju ēkas un tām piekrītošās teritorijas, ražošanas
teritorijas);
4.1.5. Valsts un pašvaldības iestādes.
4.2. Konkursam pieteikto īpašumu izvērtēšanu veic konkursa žūrija, kuras locekļu skaits
un sastāv tiek noteikts ar Preiļu novada domes lēmumu.
4.3. Konkursam pieteikto objektu izvērtēšana notiek triju nedēļu laikā no pieteikuma
termiņa beigām.
4.4. Konkursa žūrija piecas dienas pirms objekta vērtēšanas saskaņo laikus ar attiecīgā
objekta īpašnieku vai pārvaldnieku.
4.5. Konkursa žūrija pieteiktos pretendentus vērtē katrā grupā pēc šādiem kritērijiem:
4.5.1. Teritorijas sakoptība un kopskats;
4.5.2. Ēku un būvniecisko elementu ārējais izskats un piemērotība;
4.5.3. Dārza funkcionālais plānojums;
4.5.4. Puķu dobes un košumkrūmi;
4.5.5. Videi draudzīga saimniekošana;
4.5.6. Individualitāte.
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4.6. Katrs konkursa žūrijas komisijas loceklis, apsekojot pieteiktos objektus, aizpilda
attiecīgo vērtējuma tabulu, kurā 10 baļļu skalā vērtē katru no kritērijiem.
4.7. Katras kategorijas vietu sadalījums tiek noteikts pēc žūrijas komisijas pārstāvju vidējā
vērtējuma.
4.8. Konkursa žūrijas komisijai ir tiesības nepiešķirt kādu no vietām.
4.9. Konkursa 1. vietu ieguvēji 2 gadus pēc konkursa norises netiek vērtēti.
5. UZVARĒTĀJU APBALVOŠANA:
5.1. Kopējais konkursa balvu fonds ir 2845 EUR.
5.1.1. 1. vietas ieguvēji katrā nominācijā saņem diplomu un 200 EUR
5.1.2. 2. vietas ieguvēji katrā nominācijā saņem diplomu un 140 EUR;
5.1.3. 3. vietas ieguvēji katrā nominācijā saņem diplomu un 70 EUR.
5.2. Apbalvošana notiks Novada svētku laikā, uzvarētāji tiks iepriekš informēti par
konkursa rezultātiem.
Novada domes priekšsēdētājs:

A.Adamovičs
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