LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

Ludzā

Pielikums Ludzas novada domes 27.06.2013.
sēdes lēmumam (protokols Nr.15, 16.§)

KONKURSA „Sakopt k sēta Ludzas novad - 2013”
NOLIKUMS
APSTIPRIN TS
ar Ludzas novada domes
2013.gada 27.jūnija sēdes
lēmumu (protokols Nr.15, 16.§)
1. Konkursu r ko Ludzas novada pašvald ba.
2. Konkursa norises laiks: 2013.gada 1.jūlijs – 26.jūlijs.
3. Konkursa mērķis:
3.1. Veicināt Ludzas novada administrat vās teritorijas sakopšanu un ainavu veidošanu;
3.2. Rosināt iedz votāju aktivitāti un l dzdal bu kultūrvides veidošanā.
4. Pretendentus (objektus) konkursam var pieteikt sekojošās nominācijās:
4.1. Skaistākā puķu dobe;
4.2. Savdab gais dārzs (iespēju dārzs);
4.3. Lauku sēta – ģimenes dz ves vieta;
4.4. Oriģinālākais vides veidojums;
4.5. Daudzdz vokļu namu „gaisu dārzi”.
5. Pieteikumi konkursam:
5.1. Pretendentus (objektus) konkursam piesaka ēkas pašnieks vai jebkura cita persona,
kurai pašnieks ir devis piekrišanu, aizpildot 1.pielikumu;
5.2. Pieteikumus jāiesniedz l dz 19.jūlijam Ludzas novada pašvald bas ēkā vai pagasta
pārvaldes ēkās;
5.3. Vērtēšanas komisija ir ties ga aicināt pretendentus, par kuriem nav iesniegts
pieteikums, ja to atbalsta vismaz 3 vērtēšanas komisijas locekļi.
6. Konkursa vērtēšana:
6.1. Pretendentus vērtē komisija, kuru izveido Ludzas novada pašvald ba. Komisijas
sastāvā ir pieci cilvēki;
6.2. Konkursu vērtēšana tiek organizēta no 22.jūlija – 26.jūlijam, par to informējot namu
pašniekus;
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6.3. Pretendentu vērtējums notiek pēc 10

punktu sistēmas;

6.4. Par konkursa uzvarētāju tiek atz ts tas dal bnieks, kurš attiec gajā nominācijā
saņēmis visvairāk punktus;
6.5. Komisijas locekļi dr kst izvirz t individuālu nomināciju kādam namam, ja tam
piekr t visi komisijas locekļi.
7. Vispār gie konkursa noteikumi:
7.1. Vērtēšanas komisija ir ties ga fotografēt vērtējamo objektu, iegūtos materiālus
izmantot noslēguma pasākumā;
7.2. Konkursa rezultātus komisija apkopo un iesniedz Ludzas novada pašvald bai l dz
31.jūlijam;
7.3. Konkursa uzvarētājiem tiks pasniegtas pašvald bas balvas.
7.4. Konkursa uzvarētāji tiek pasludināti un apbalvoti Ludzas pilsētas svētkos
2013.gada augustā.
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1.pielikums
konkursa „Sakoptākā sēta Ludzas
novadā - 2013” nolikumam

PIETEIKUMS

Es, ____________________________________________________ vēlos pieteikt
( pašnieka vai pārstāvja vārds, uzvārds)
nekustamo pašumu __________________________________________________ ,
( pašuma nosaukums)
kas atrodas Ludzas novada _____________________________________________,
( pašuma adrese)
Ludzas novada pašvald bas r kotajam konkursam „Sakoptākā sēta Ludzas novadā - 2013”.
pašnieka vai kontaktpersonas tālrunis _________________________ .
Ar savu parakstu apliecinu, ka es, nekustamā pašuma pašnieks, esmu iepazinies ar
konkursa nolikumu un piekr tu dal bai konkursā
_________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)
Iesniedzējs ( ja pieteikumu iesniedz cita persona)
_______________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)
2013.gada _______________________

