LATVIJAS REPUBLIKA

Preiļu novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90000065720
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, tālr. - 65322766
e-pasts - dome@preili.lv
konts Nr.LV08UNLA0026000130630, A/s SEB banka, kods UNLALV2X,
konts Nr. LV81HABA0551019925560, A/s SWEDBANK, kods HABALV22

APSTIPRINĀTS
Preiļu novada domes
sēdē 26.05.2022., protokols Nr. 13.,27.
Konkursa „Sakoptākais īpašums Preiļu novadā”
NOLIKUMS
Izdots, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu
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 pašvaldība.
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:
3.5.1. Preiļu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (Preiļi, Raiņa bulvāris
19, 1.stāvs 103. kabinets), aizpildot pieteikuma veidlapu (Pielikums Nr.1) līdz
paziņojumā noteiktajam datumam;
3.5.2. Elektroniski, nosūtot aizpildīto pieteikuma veidlapu (Pielikums Nr.1) uz epasta adresi dome@preili.lv 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 5 locekļu sastāvā, kas
tiek noteikts ar Preiļu novada domes priekšsēdētāja rīkojumu.
4.3. Konkursam pieteikto objektu izvērtēšana notiek triju nedēļu laikā no pieteikuma termiņa
beigām.
4.4. Konkursa žūrija piecas dienas pirms objekta vērtēšanas saskaņo apskates 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.
4.6. Katrs konkursa žūrijas komisijas loceklis, apsekojot pieteiktos objektus, aizpilda
attiecīgo vērtējuma tabulu, kurā 10 baļļu skalā vērtē objektu pēc katra 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 1600 EUR.
5.2. Pirmās vietas ieguvēji katrā nominācijā saņem diplomu un 150 EUR
5.3. Otrās vietas ieguvēji katrā nominācijā saņem diplomu un 100 EUR;
5.4. Trešās vietas ieguvēji katrā nominācijā saņem diplomu un 70 EUR.
6. Apbalvošana notiks Novada svētku laikā, uzvarētāji tiks iepriekš informēti par konkursa
rezultātiem.

Novada domes priekšsēdētājs

Ā. Vucāns

Pielikums Nr.1

Pieteikuma veidlapa

1. Īpašnieka vārds un uzvārds/nosaukums _________________________
2. Īpašuma adrese____________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Kategorija, kurai īpašums tiek pieteikts:





Ģimenes mājas pilsētas un ciemu teritorijā;
Viensētas pagasta teritorijā;
Daudzdzīvokļu mājas;
Sabiedriskie objekti (tirdzniecības un pakalpojumu objekti, baznīcas u.c.),
komercsabiedrību īpašumi (biroju ēkas un tām piekrītošās teritorijas, ražošanas
teritorijas);
 Valsts un pašvaldības iestādes.
4. Īpašuma raksturojums_______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Īpašnieka tālruņa numurs_____________________________________________
6. Īpašnieka e-pasta adrese______________________________________________
7. Pieteicēja vārds un uzvārds/nosaukums __________________________________
8. Pieteicēja tālruņa numurs_____________________________________________

Datums__________________

