Konkursa „BALDONES SAKOPTĀKAIS NAMS UN LAUKU SĒTA” NOLIKUMS

APSTIPRINĀTS
ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju
domes 2008.gada 18.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.12, 26.§)
Grozījumi:
* ar Baldones novada domes
2009.gada 21.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.8, 21.§)

1.Konkursa organizētājs:
Baldones novada domes Lauku attīstības komisija.
(Domes 21.10.2009. lēmuma Nr.8, 21.§ redakcijā)
2. Konkursa mērķis:
Veicināt pilsētas un lauku teritorijas sakoptību un labiekārtošanu.
3. Konkursa norises kārtība:
Konkurss notiek pārmaiņus Baldones pagasta un Baldones pilsētas teritorijās:
- pāra gados tiek vērtētas Baldones pagasta lauku un mežu saimniecības, kā arī lauksaimnieciski un
nelauksaimnieciski komercuzņēmumi;
- nepāra gados tiek vērtētas Baldones pilsētas savrupmājas, jaundārzi un komercuzņēmumi.
(Domes 21.10.2009. lēmuma Nr.8, 21.§ redakcijā)
4.Konkursa dalībnieki:
4.1. daiļdārzu, komercuzņēmumu, lauku sētu un mežu īpašnieki, kuri paši piesakās šajā konkursā,
4.2. kurus piesaka kāda cita persona,
4.3. pēc konkursa komisijas atzinuma izvēlēti vērtēšanas objekti.
5.Konkursā tiek vērtēti nami un sētas sekojošās grupās:
5.1. pagasta teritorijā:
5.1.1.Lauku viensētas ar lauksaimniecisko ražošanu;
5.1.2.Lauku viensētas bez lauksaimnieciskās ražošanas:
5.1.3. Sakoptākā daudzdzīvokļu māja;
5.1.4. Sakoptākā lauku ainava;
5.1.5. Sakoptākie privāto mežu īpašnieku izkoptākie un atjaunotie mežīpašumi un izcirtumi;
5.1.6. Lauksaimniecisko un nelauksaimniecisko komercuzņēmumu teritoriju sakoptība.
5.2. Baldones pilsētas teritorijā:
5.2.1. Sakoptākā ģimenes māja un dārzs;
5.2.2. Sakoptākā daudzdzīvokļu māja;
5.2.3. Sakoptākais ainavu dārzs vai parks;
5.2.4. Veiksmīgākais jaundārzs;
5.2.5. Sakoptākā komercuzņēmuma teritorija.”
(Domes 21.10.2009. lēmuma Nr.8, 21.§ redakcijā)
6.Vērtēšanas kritēriji piemērojami attiecīgajām vērtēšanas grupām un ir sekojoši:
6.1. ēkas vizuālais stāvoklis,
6.2. mazo arhitektūras formu tehniskais stāvoklis un sakoptība,
6.3. teritorijas sakoptība un apstādījumu kvalitāte,
6.4. radošā izdoma teritorijas labiekārtošanā,
6.5. akas vai ūdens ņemšanas vietas sakoptība,

6.6. lauksaimniecībā izmantojamās zemes stāvoklis,
6.7. meliorācijas sistēmas stāvoklis,
6.8. nodokļu maksājumu termiņu ievērošana,
6.9. īpašumā esošo mežu platību izkopšana un atjaunošana.
7. Konkursa komisijas sastāvs:
7.1. Lauku attīstības komisijas locekļi,
7.2. pieaicinātie eksperti,
7.3. dārznieks,
7.4. avīzes redaktors.
8. Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana:
8.1. pieteikumu iesniegšana līdz katra gada 1.augustam,
8.2. namu un sētu novērtēšana notiek līdz katra gada 15. septembrim,
8.3. uzvarētāju apbalvošana svinīgajā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai 18.novembrī,
8.4. katrā nominācijā tiek piešķirta 1.,2. un 3. vieta,
8.5. konkursa komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvu, vai kādu vietu nepiešķirt,
8.6. 1. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar piemiņas plāksni, domes atzinības rakstu un domes noteiktu
naudas balvu,
8.7. 2. un 3. vietas un veicināšanas balvas ieguvēji tiek apbalvoti ar domes atzinības rakstu un
domes noteiktu naudas balvu,
8.8. konkursa komisijai ir tiesības noteikt arī 3 nesakoptākās sētas, nominējot tos „Asās slotas”
piešķiršanai,
8.9. informācija par konkursa rezultātiem tiek publicēti laikrakstā ,,Baldones Ziņas".
Konsolidēti
Grozījumi ar Baldones novada domes 2009.gada 21.oktobra sēdes lēmumu ( prot. Nr.8, 21.§ ).
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

