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Aknīstes novada
Sakoptības konkursa nolikums
1. Konkursa mērķis:
Veicināt Aknīstes novada pašvaldības teritoriju labiekārtošanu,
sakopšanu un noskaidrot sakoptākās vietas.
2. Konkursa organizators: Aknīstes novada pašvaldība
3. Konkursa dalībnieki:
2015.gadā – individuālās mājas un iestādes, organizācijas uzņēmumi;
2016.gadā – lauku saimniecības un lauku mājas;
2017.gadā – daudzdzīvokļu mājas un zemnieku saimniecības
4. Vērtēšana:
4.1.
vērtēšanu veic komisija 5 cilvēku sastāvā;
4.2.
komisijas sastāvu nosaka pašvaldības izpilddirektors;
4.3.
komisija veic objektu apsekošanu no 15.jūnija līdz 1.jūlijam
4.4. apsekošanas laiku un maršrutu, saskaņojot ar pagastu pārvalžu vadītājiem un
saimniecības daļas vadītāju, nosaka komisija;
4.5. komisija izvērtē un sadala vietas katras grupas ietvaros. Katrs komisijas loceklis
par katru vērtēšanas kritēriju piešķir no 0 līdz 10 punktiem;
4.6. uzvarētāju nosaka, summējot katra komisijas locekļa piešķirtos punktus. Ja ir
vienāds punktu skaits, tad uzvarētāju nosaka balsojot.
4.7. Komisijas locekļiem ir tiesības piešķirt savu simpātiju balvu.
5. Pieteikties konkursam līdz 14.jūnijam:
5.1.
individuāli;
5.2.
jebkura persona, saskaņojot ar konkursa dalībnieku.
6. Vērtēšanas kritēriji:
1.grupa – individuālās mājas laukos
1) mājas apkārtnes un apkārtējās vides sakoptība,
2) stādījumu sakoptība;
3) atpūtas vietu iekārtojums;
4) sadzīves ēku stāvoklis;
5) māju nosaukuma noformējums un saimniecības vizītkarte;
6) piebraucamo ceļu sakoptība.
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2.grupa – individuālās mājas pilsētā
mājas apkārtnes sakoptība;
dekoratīvo augu, puķu, augļu koku, ogulāju un sakņu dārza stāvoklis;
atpūtas vietu iekārtojums;
ēku stāvoklis;
piebraucamo ceļu sakoptība;
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3.grupa – daudzdzīvokļu mājas
mājas apkārtnes sakoptība;
labiekārtošanas elementi (soliņi, celiņi, atpūtas laukumi u.c.);
mājas ieejas un kāpņu telpu sakoptība, fasāde un balkonu noformējums;
zāliena, puķu, koku un krūmu stādījumu sakoptība;
bērnu rotaļu laukumi;
mājas vizītkarte.
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4.grupa - iestādes, organizācijas, uzņēmumi, veikali, kafejnīcas u.c.
apkārtējās vides, piegulošās teritorijas sakoptība;
vizītkarte un reklāma;
fasādes un citu ēkas elementu noformējums;
vides pieejamība (P, velonovietne, piebraucamie ceļi u.c.);
veiksmīgs projekts, jaunbūve, paplašināšanās u.c.
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5.grupa – zemnieku saimniecības
apkārtējās vides, piegulošās teritorijas sakoptība;
zemnieku saimniecības vizītkarte;
fasādes un citu ēkas elementu noformējums;
piebraucamo ceļu sakoptība;
veiksmīgs projekts, jaunbūve, paplašināšanās u.c.

7. Apbalvošana notiks novada svētku pasākumā.

Domes priekšsēdētājas vietnieks
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