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VIESĪTES NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS
Viesītes novada Viesītē

2018.gada 21.jūnijā

Nr.8

LĒMUMS Nr.15
Par Viesītes novada pašvaldības teritorijas sakoptības konkursa
“Skaista mana sēļu zeme” rīkošanu
S.Lūse
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, ņemot vērā domes finanšu
komitejas 2018.gada 13.jūnija lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par, pret, atturas, Viesītes
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības teritorijas sakoptības konkursa “Skaista mana
sēļu zeme” nolikumu (pielikumā uz 2 lapām).
2. Apstiprināt konkursa rīkošanas komisijas sastāvu:
Komisijas priekšsēdētājs - Nekustamo īpašumu speciāliste Svetlana Puzāne;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Domes deputāts Pēteris Līcis.
Komisijas locekļi:
Pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse;
Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs Dainis Černauskis;
Rites pagasta pārvaldes vadītāja Lilita Bārdule:
Apsaimniekojamās teritorijas pārzine Rudīte Feldmane;
Lauksaimniecības konsultante Irēna Butkus;
Domes deputāte Vita Elksne;
Domes deputāts Roberts Orups;
3. Konkursa rīkošanai no pašvaldības budžeta katru gadu piešķirt līdz 1000,00 EUR.
4. Nolikums darbojas līdz nākamajam domes deputātu sasaukumam.

Sēdes vadītājs
Novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks

Latvijas Republika

Viesītes novada pašvaldība

VIESĪTES NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000045353
Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads , LV-5237, tālr. 65245179, fakss 65207294,
e-pasts: dome@viesite.lv

Viesītes novada pašvaldības konkursa „Skaista mana sēļu zeme”
NOLIKUMS
Viesītes novada Viesīte
1.Konkursa mērķis:
1.1.Veicināt Viesītes novada pašvaldības teritoriju ( Viesītes pilsēta, Viesītes pagasts, Saukas
pagasts, Rites pagasts, Elkšņu pagasts) sakoptību un attīstību.
1.2.Pamanīt un novērtēt cilvēku veidotas ainaviskas vērtības.
2.Konkursa organizators:
Viesītes novada pašvaldība.
3.Konkursa vērtēšanas grupas:
3.1. daudzdzīvokļu māju skaistie gaisa dārzi(terases, balkoni, ziedu un krāšņumaugu
statīvi.-5gb.
3.2.savdabīgākais dārzs(viensētas, daudzdzīvokļu mājas).-5gb.
3.3.prasmīgākais lauku saimnieks(Lauksaimniecības sējumi, Bioloģiskie, integrētie).4gb.
3.4 oriģinālais vides veidojums(ūdenstilpes, rotaļlaukumi, lapenes un ctt.)-5gb.
4. Pieteikšanās kārtība:
4.1. dalībnieki konkursam var pieteikties personīgi Viesītes novada pašvaldības
KAC(klientu apkalpošanas centrā), pagastu pārvaldēs līdz 15.jūlijam.
4.2. dalībniekus konkursam var pieteikt kaimiņi, pašvaldības darbinieki, deputāti vai
citas personas, saskaņojot ar potenciālajiem konkursa dalībniekiem.
5. Vērtēšana
Komisija teritoriju apsekošanu veic laika posmā no 16.jūlija līdz 30.septembrim.
5.1. vērtēšanu veic komisija 9 c i l v ē k u sastāvā, kas apstiprināta ar domes lēmumu;
5.2. konkrēto teritoriju apsekošanas laiku nosaka komisijas priekšsēdētājs
(priekšsēdētāja vietnieks), saskaņojot ar komisijas locekļiem.

6.Vērtēšanas kritēriji:
6.1. 1.grupa – daudzdzīvokļu māju skaistie gaisa dārzi(kompozīcija un uzturēšana).
6.2. 2.grupa – savdabīgākais dārzs(kompozīcija, funkcionalitāte, uzturēšana).
6.3. 3.grupa – prasmīgākais lauku saimnieks(sējumu ilgtspējība, laukmalu sakopšana).
6.4. 4.grupa –oriģinālais vides veidojums(kompozīcija, funkcionalitāte, ainaviskā
piederība).
7.Apbalvošana:
7.1. apbalvošana notiek Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā
pasākumā;
7.2. ikgadējais balvu fonds – līdz 1000 EUR;
7.3. balvu fonda sadalījums (dāvanu kartes):
7.5.1. gaisa dārzi 20 EUR x 5 =100 EUR
7.5.2. savdabīgākais dārzs 20 EUR x 5 =100 EUR
7.5.3. prasmīgais lauku saimnieks30 EUR x4 =120 EUR
7.5.4 oriģinālais vides veidojums 30 EUR x 5=150 EUR
7.5.5. transporta izdevumi 100 EUR
7.5.6. prezentācijas izdevumi 200 EUR
(ziedi, atzinības raksti, goda zīmes ’’pakavi’’(māls).
8. Nolikuma darbības laiks. Nolikums darbojas līdz nākamajam domes deputātu
sasaukumam.

Novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks

