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KONKURSA „SAKOPTA VIDE SALAS NOVADĀ” NOLIKUMS

I Konkursa mērķis un uzdevumi
1. Konkursa mērķis ir popularizēt sakārtotu un sakoptu apkārtējo vidi Salas novadā, kā arī radīt
interesi un motivāciju novada iedzīvotājos sakopt savus īpašumus un piedalīties kopējā Salas
novada teritorijas labiekārtošanā.
2. Konkursa uzdevumi:
2.1. Noskaidrot Salas novada sakoptākos īpašumus, atbilstoši nolikumā definētajām
nominācijām;
2.2. Atbalstīt un sekmēt Salas novada iedzīvotāju centienus savas darba un dzīves
vietas sakopšanā un estētiskas kultūrvides veidošanā;
2.3. Popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi un sasniegumus;
2.4. Paust pateicību iedzīvotājiem, kuri sekmīgi piedalījušies Salas novada pašvaldības
teritorijas vides pilnveidošanā.
II Konkursa rīkotājs
3. Konkursa rīkotājs ir Salas novada dome (turpmāk tekstā – Dome).
4. Konkursa balvu fondu veido Domes un sponsoru līdzekļi.
III Konkursa izsludināšanas termiņi un dalības noteikumi
5. Konkurss reizi divos gados no 15.jūlija līdz 15.septembrim.
6. Konkursam var pieteikt fizisko un juridisko personu objektu (māju) īpašumus (turpmāk tekstā –
Īpašumi), kas atrodas Salas novada administratīvajā teritorijā.
7. Īpašumus dalībai konkursā var izvirzīt fiziskās un juridiskās personas, kā arī komisija pēc savas
iniciatīvas.
8. Pieteikums konkursam jāiesniedz, aizpildot vienotu pieteikuma formu (1.pielikums), Sēlpils
novada pārvaldē vai Salas novada pašvaldības lietvedībā Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas
novadā, LV-5230 personiski vai, nosūtot pa pastu līdz 15.jūlijam (pasta zīmogs) vai elektroniski
uz e-pasta adresi salaspag@salas.lv . Pieteikumā jānorāda:

8.1.
Pieteicēja, fiziskas personas, vārds, uzvārds, adrese, tālrunis vai juridiskās
personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvja vārds, uzvārds, tālrunis.
Ja tiek sūtīts elektroniski, arī e-pasta adrese;
8.2.
Īpašuma adrese, īpašnieka vārds, uzvārds vai nosaukums un tālrunis (ja zināms).
9. Īpašumu, kurš iepriekšējā konkursā ir ieguvis godalgotu vietu, atkārtoti konkursam var pieteikt
pēc četru gadu pārtraukuma.
10. Konkursa komisija ir tiesīga filmēt un fotografēt vērtējamos objektus, iegūtos materiālus
izmantot noslēguma pasākumā un ievietot publikācijās masu plašsaziņas līdzekļos.
11. Konkursa nolikums tiek publicēts Salas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Novada
Vēstis” un interneta mājas lapā www.salasnovads.lv .
IV Konkursa nominācijas
12. Konkursā tiek piešķirta nominācija „Sakopta vide Salas novadā” šādās vērtējamo objektu grupās:
12.1. Individuālā dzīvojamā māja vai viensēta;
12.2. Daudzdzīvokļu māja;
12.3. Uzņēmums (kapitālsabiedrība, komercuzņēmums, nevalstiska organizācija u.c.);
12.4. Pašvaldības iestāde;
12.5. Lauksaimniecības uzņēmums (sējēji, lopkopēji, lauksaimnieciskās zemes
labiekārtotāji, meža uzturētāji u.c.). Iespējamas vairākas godalgas;
12.6. Konkursa komisija pēc saviem ieskatiem var piešķirt vēl vienu nomināciju
„Sakopta vide Salas novadā” par īpaši oriģinālu risinājumu objekta labiekārtošanā un
attīstībā.
V Konkursa vērtēšana
13. Konkursa nomināciju pretendenti tiek vērtēti pēc noteiktiem kritērijiem (2.pielikums).
14. Komisija, saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem, izvērtē redzēto un piešķir nolikumā noteiktajās
nominācijās.
15. Katrs komisijas loceklis aizpilda un paraksta (pēc sava individuālā vērtējuma) pretendentu
vērtēšanas tabulu, kurā norāda katras nominācijas grupas atbilstību katrai no9likumā izvirzītajai
prasībai pēc kritērijiem maksimāli piešķirtajiem punktiem. Komisijas locekļu aizpildītās
pretendentu tabulas tiek apkopotas vienā tabulā, kurā, summējot individuālos vērtējumus,
iegūst katra pretendenta novērtējuma kopējo punktu skaitu. Ja vairākiem pretendentiem ir
vienāds kopējais punktu skaits, tad komisija ņem vērā vairākuma vērtējumu. Ja komisijas locekļu
vērtējumi sadalās vienādi, izšķirošais ir komisijas priekšsēdētāja vērtējums.
16. Komisijas pieņemto lēmumu apstiprina Salas novada domes sēdē.
VI Konkursa komisija
17. Konkursa komisija darbojas šādā sastāvā:
17.1. Komisijas priekšsēdētājs – Salas novada pašvaldības izpilddirektors;
17.2. Komisijas locekļi:
17.2.1. Salas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma speciālists;
17.2.2. Salas novada pašvaldības Projektu vadītājs;
17.2.3. Salas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciālists;
17.2.4. Salas novada pašvaldības SIA „Vīgants” daiļdārznieks.

18. Īpašumu vērtēšanas procesā konsultācijai komisija var piesaistīt nepieciešamos nozaru
speciālistus un ekspertus (meža kopšanas, namsaimniecības u.c.).
19. Salas novada Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciālists veic Konkursa rezultātu
apkopošanu un nodrošina Konkursa komisijas noslēguma sēdes protokolēšanu.
VII Konkursa uzvarētāju apbalvošana
20. Konkursa nomināciju ieguvēji saņem Salas novada pašvaldības balvas.
21. Komisijai ir tiesības piešķirt veicināšanas balvas tām personām, kuras netika godalgotas kādā no
nominācijām.
22. Konkursa uzvarētāji tiek pasludināti un apbalvoti Latvijas neatkarības proklamēšanas dienai
veltītajā pasākumā Salas novadā.
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