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I.

Vispārīgie jautājumi

1. Konkurss „Bauskas novada Ziemassvētku rota” (turpmāk – Konkurss) ir Bauskas novada
pašvaldības organizēts konkurss, kurā tiek vērtēts novada teritorijā esošo īpašumu Ziemassvētku
noformējums un apbalvoti uzvarētāji.
2. Konkurss ir ikgadējs.
II. Konkursa mērķis un uzdevumi
3. Konkursa mērķis ir veicināt Bauskas novada iedzīvotāju radošo līdzdalību svētku noskaņas
veidošanā novadā, veidojot atbilstošu svētku noformējumu savam īpašumam.
4. Konkursa uzdevumi:
4.1. noskaidrot novada pašvaldības tematiski un radoši noformētāko īpašumu atbilstoši nolikumā
definētajām nominācijām;
4.2. aktivizēt un mudināt novada iedzīvotājus un uzņēmējus (ēku un būvju īpašniekus) veidot
svētkiem atbilstošu savas darba un dzīvesvietas noformējumu;
4.3. veicināt piederības sajūtu savam novadam, veidot estētiskās vērtības cilvēkos un celt svētku
noformējuma novadā kopējo kvalitāti;
4.4. popularizēt Konkursa uzvarētāju veikumu pašvaldības informatīvajā izdevumā, mājas lapā
un sociālajos tīklos;
4.5. pasniegt naudas balvu iedzīvotājiem, kuri sekmīgi piedalījušies Konkursā un attiecīgajā
kategorijā guvuši panākumus.
III. Konkursa pretendentu pieteikšana
1. Pieteikt dalību konkursā var personīgi vērtējamā objekta īpašnieks vai apsaimniekotājs, vai
citas fiziskas un juridiskas personas, iepriekš to saskaņojot ar pretendentu.
2. Katra pagasta pārvalde noteiktajos termiņos organizē pretendentu pieteikšanos savai teritorijai
atbilstoši nominācijām. Bauskas pilsētā pieteikšanos organizē Bauskas novada pašvaldības
izpilddirektora vietnieks.
3. Konkursā var piedalīties ikviena fiziska vai juridiska persona ar svētku tematikai atbilstošu
noformējumu tirdzniecības un pakalpojumu iestāžu, uzņēmumu, privātmāju un daudzstāvu
dzīvojamo māju un citu ēku fasādēs, sētās, pagalmos, laukumos un skatlogos atbilstoši nolikuma
prasībām noteiktajās nominācijās. Pretendentus var pieteikt pagastu pārvaldēs, Bauskas pilsētā –
pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā.
IV.Konkursa nominācijas

4. Konkursā tiek piešķirta nominācija „Bauskas novada Ziemassvētku rota” šādās vērtējamo
objektu grupās:
4.1. individuālā dzīvojamā māja vai viensēta;
4.2. daudzdzīvokļu māja;
4.3. uzņēmums (kapitālsabiedrība, lauksaimniecības uzņēmums, komercuzņēmums, nevalstiska
organizācija, biedrība u.c.);
4.4. iestāde;
5. Konkursa nomināciju pretendenti tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem:
5.1. noformējuma atbilstība svētkiem;
5.2. ideja un tās realizācija, pielietoto materiālu oriģinalitāte;
5.3. objekta vizuālais koptēls.
V.Konkursa norise
6. Pieteikumus konkursam jāiesniedz, aizpildot vienotu pieteikuma formu (1.pielikums),
atbilstošās pagastu pārvaldēs vai pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,
LV-3901 personiski vai jānosūta pa pastu līdz 15.decembrim (pasta zīmogs) vai elektroniski
dome@bauska.lv.
7. Konkursa komisija veic pretendentu izvērtēšanu no 17.līdz 19.decembrim.
8. Vērtēšanas komisija veic pretendentu īpašumu apsekošanu, skatot to veidolā, kā tas ir
pieejams sabiedrības redzējumam – „no ielas”.
9. Vērtēšanas komisijai ir tiesības nesaskaņot savu apmeklējumu ar īpašniekiem, jo īpašums tiek
izvērtēts, nepārkāpjot īpašuma robežas.
10. Konkursa rezultātu kopsavilkums tiek sagatavots līdz 28.decembrim.
11. Konkursa komisija ir tiesīga filmēt un fotografēt vērtējamos objektus, iegūtos materiālus un
fotogrāfijas izmantot noslēguma pasākumā un publicēšanai presē un citos masu informācijas
līdzekļos, iepriekš šīs darbības saskaņojot ar īpašuma saimnieku.
12. Konkursa komisija Konkursa rezultātu kopsavilkumu veido Sabiedrisko attiecību nodaļa.
VI.

Konkursa komisija

13. Konkursa komisija darbojas šādā sastāvā:
16.1. komisijas priekšsēdētājs – Bauskas novada domes priekšsēdētājs;
16.2. komisijas locekļi:
16.2.1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks,
16.2.2. Bauskas novada Būvvaldes darbinieks,
16.2.3. Sabiedrisko attiecību nodaļas darbinieks,
16.2.4. pagasta pārvaldes pārstāvis,
16.2.5. ainavu dizaineris,
16.2.6. pieaicinātais kaimiņu novada speciālists.
VII.

Konkursa uzvarētāju apbalvošana

14. Katrā nominācijā tiek apbalvota pirmā, otrā un trešā vieta;
15. Pirmās vietas ieguvējs saņem Bauskas novada domes Uzslavas rakstu un balvu – dāvanu karti
150 eiro vērtībā, otrā vieta – dāvanu karti 100 eiro vērtībā, trešā vieta – dāvanu karti 50 eiro vērtībā.
16. Konkursa dalībnieki tiek paziņoti un apbalvoti svinīgā pieņemšanā pie domes priekšsēdētāja.

Domes priekšsēdētājs
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