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KULDĪGĀ

APSTIPRINĀTS
ar Kuldīgas novada Domes
2018. gada 31. maija sēdes lēmumu
(prot. Nr.5 p. 7.)

Konkursa “Skaistākais Kuldīgas dārzs un sakoptākā teritorija 2018”
NOLIKUMS
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Konkursu organizē Kuldīgas novada pašvaldība.
1.2. Konkursa vērtēšanai izveidota komisija, kura apstiprināta ar Kuldīgas novada Domes
lēmumu.
1.3. Komisija savā darbībā ievēro Kuldīgas novada Domes saistošos noteikumus.
2. Konkursa mērķis
2.1. Sekmēt pilsētvides sakopšanu, veicināt kārtību individuālo un pašvaldības māju, iestāžu,
sabiedrību, organizāciju, uzņēmumu, tirdzniecības un pakalpojumu objektu teritorijās.
2.2. Radīt interesi Kuldīgas pilsētas iedzīvotājos un motivēt piedalīties pilsētas sakopšanā,
publicējot konkursa norises gaitu un rezultātus masu medijos.
2.3. Izvirzīt prēmēšanai skaistāko dārzu īpašniekus (apsaimniekotājus) un pilsētas
iedzīvotājus, kuri iesaistās sakoptāko un skaistāko īpašumu pieteikšanā.
3. Konkursa norise
3.1. Konkursa dalībnieki:
3.1.1. Kuldīgas pilsētā atrodošies īpašumi un to īpašnieki, kas izveidojuši skaistus
dārzus un uztur labā kārtībā sava īpašuma teritoriju:
Godalgotās
N.p.k.
Konkursa dalībnieki
Piešķirtā nominācija
vietas
Ģimeņu māju teritorijas Kuldīgas
1.
Skaistākais Kuldīgas dārzs
3
pilsētā
Daudzdzīvokļu māju teritorijas
Sakoptākais daudzdzīvokļu
2.
3
Kuldīgas pilsētā
māju pagalms
Uzņēmumi, ražošanas teritorijas
Sakoptākais uzņēmums
3.
3
Kuldīgā
Kuldīgas pilsētā
Gaisa dārzu īpašnieki Kuldīgas
4.
Skaistākais gaisa dārzs
3
pilsētā
3.2. Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš no 1. jūnija līdz 1. jūlijam. Saņemto
pieteikumu apkopošanas un izvērtēšanas termiņš attiecīgajā gadā ir 31. augusts.
3.3. Pieteikumus konkursam var pieteikt fiziskas un juridiskas personas, aizpildot dalībnieka
anketu, kurā tiek norādīta vērtējamā objekta adrese, īpašnieks, kontakttālrunis, kā arī
pieteicēja vārds, uzvārds/nosaukums, kontakttālrunis. Anketās viens pieteicējs/dalībnieks
var pieteikt objektu tikai vienu reizi. Atkārtoti pieteiktās anketas no viena pieteicēja tiks
uzskatītas par nederīgām.

3.4. Pieteikumu iesniegšanas vieta: Kuldīgas novada pašvaldība:
4.1. Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrs – Baznīcas ielā 1, Kuldīga;
4.2. Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai, tel. 27020754, e-pasts:
kristine.dulbinska@kuldiga.lv.
4.3. Kuldīgas novada pašvaldības mājaslapā, aizpildot elektronisku anketu.
3.5. Vērtēšana – pieteikto objektu apseko atbilstoši Kuldīgas novada Domes saistošajiem
noteikumiem par teritorijas un nekustamo īpašumu uzturēšanu. Apsekošanu veic konkursa
“Skaistākais Kuldīgas dārzs un sakoptā teritorija 2018” komisija.
3.6. Konkursā tiek vērtēta galvenokārt izveidotāja izdoma, nevis finansiālais ieguldījums
dārzu veidošanā un teritoriju kopšanā un uzturēšanā.
3.7. Konkursa rezultāti tiek publicēti Kuldīgas novada Domes informatīvajā izdevumā
“Kuldīgas novada vēstis” un Kuldīgas novada pašvaldības mājaslapā.
3.8. Konkursa noslēgums notiek 2018. gada 6. oktobrī Hercoga Jēkaba gadatirgus laikā.
3.9. Konkursa uzvarētājiem nominācijas grupā - Skaistākais Kuldīgas dārzs; Sakoptākais
daudzdzīvokļu māju pagalms; Sakoptākais uzņēmums Kuldīgas pilsētā, tiek piešķirtas
naudas balvas un atzinības raksts:
3.9.1. 1. vieta – 150,00 EUR un atzinības zīme “Skaistākais Kuldīgas dārzs un
sakoptākā teritorija 2018”;
3.9.2. 2. vieta – 100,00 EUR;
3.9.3. 3. vieta – 75.00 EUR.
3.10. Konkursa uzvarētājiem nominācijas grupā - Skaistākais gaisa dārzs tiek piešķirtas
naudas balvas un atzinības raksts:
3.10.1. 1. vieta – 75,00 EUR;
3.10.2. 2. vieta – 50,00 EUR;
3.10.3. 3. vieta – 30.00 EUR.
3.11. Vienam pieteikuma anketas aizpildītājam izlozes kārtībā tiek piešķirta pārsteiguma
balva.
3.12. Konkursa komisijai ir tiesības katrā nominācijas grupā piešķirt vairākas 1., 2., 3.vietas.
4. Komisijas kompetence
4.1. Konkursa komisija izvērtē saņemtos pieteikumus, apseko konkursam pieteiktos dārzus un
teritorijas.
4.2. Komisija pretendentus vērtē pēc sekojošiem kritērijiem:
4.2.1. tīrība un kārtība īpašumā un tam pieguļošajā teritorijā. Iebraucamais ceļš jeb
priekšdārzs;
4.2.2. teritorijas zonējums, telpiskais plānojums, tā atbilstība funkcijai;
4.2.3. augu stādījumi, to kompozīcija, ekoloģiskā saderība, augu veselīgums;
4.2.4. ceļu, arhitektūras mazo formu kvalitāte, sakoptība, žogu izskats;
4.2.5. pārsteigums jeb dārza savdabīgums, īpašas pozitīvas pazīmes vai atšķirības.
4.3. Augstāko vērtējumu iegūs tas īpašums, kurā būs izpildīti visi konkursa rādītāji.
4.4. Konkursa uzvarētājs – 1. vietas ieguvējs - piedaloties konkursā, netiek apbalvots ar pirmo
vietu divus gadus pēc kārtas.
Domes priekšsēdētāja

Inga Bērziņa

2

Pieteikuma anketa
Vērtējamā objekta
adrese…………………………………………………………………………………..
Dalībnieku grupa………………………………………………………………………..
Iesniedzēja vārds, uzvārds ……………………………………………………………..
Kontakttālrunis vai e-pasts ……………………………………………………………..
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