Latvijas Republika

TALSU NOVADA DOME
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009113532
Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5, 4.punkts)
Talsos
15.03.2018.

Nr.84

Par Talsu novada pašvaldības
2018. gada konkursa „Talsu bruncī ieaustie”
nolikuma apstiprināšanu
Lai ieinteresētu un iesaistītu iedzīvotājus savu īpašumu labiekārtošanā, veicinātu novada
sakoptību un pateiktos sabiedriski aktīviem iedzīvotajiem par ieguldījumu novada tēla
veidošanā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, Talsu novada domes
Tautsaimniecības komitejas 05.03.2018. lēmumu,
Talsu novada dome nolemj:
1.
Apstiprināt Talsu novada pašvaldības 2018. gada konkursa „Talsu bruncī ieaustie”
nolikumu (pielikums Nr.1);
2.
Apstiprināt Talsu novada pašvaldības 2018. gada konkursa „Talsu bruncī ieaustie”
pilsētu un pagastu apmeklējuma grafiku (pielikums Nr. 2);
3.
Atzīt par spēku zaudējušu Talsu novada domes 13.04.2017. lēmumu Nr.146 “Par Talsu
novada pašvaldības 2017. gada konkursa “Talsu bruncī ieaustie” nolikuma apstiprināšanu”
(sēdes protokols Nr. 7).
Domes priekšsēdētājs

E.Zelderis

Ķīviča 26619856
anna.kivica@talsi.lv
Nosūtīt:
1. D. Karolam, I. Indriksonei, J. Skujeniecei, I. Rozei, A. Ķīvičai, N. Dziedātājai-Osallivanai,
A.Strēlniekam;
2. Pārvalžu vadītājiem;
3. Sabiedrisko attiecību nodaļai;
4. Finanšu nodaļai.

Pielikums Nr. 1
Talsu novada domes
15.03.2018. lēmumam Nr.84

Latvijas Republika

TALSU NOVADA DOME
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532
Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV -3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv

Talsu novada pašvaldības 2018. gada konkursa „Talsu bruncī ieaustie”
NOLIKUMS
Talsos
Izdots saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu
I Vispārējie noteikumi
1.1. Talsu novada pašvaldības 2018. gada konkursu „Talsu bruncī ieaustie” (turpmāk –
Konkurss) Talsu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) organizē ar mērķi ieinteresēt un
iesaistīt iedzīvotājus savu īpašumu labiekārtošanā, veicināt novada sakoptību un pateiktos
sabiedriski aktīviem iedzīvotajiem par ieguldījumu novada tēla veidošanā.
1.2. Konkurss tiek rīkots katru gadu Talsu novada domes noteiktajā laikā.
II Konkursa uzdevumi
2.1. Konkursa uzdevums ir noteikt labāko no pieteiktajiem pretendentiem šādās nominācijās:
2.1.1. „Sakoptākā privātmāja”;
2.1.2. „Ģimenēm un bērniem draudzīgākais pagalms”;
2.1.3. „Sakoptākā vēsturiskā ēka”;
2.1.4. „Rosīgākais uzņēmums”;
2.1.5. „Darbīgākā zemnieku saimniecība”;
2.1.6. „Draudzīgākā tirgotava vai kafejnīca”;
2.1.7. „Aktīvākā organizācija”;
2.1.8. „Čaklākais mājražotājs”;
2.1.9. „Radošākais novadnieks”;
2.1.10. „Skaistākais dārzs”;
2.1.11. „Gada jaunums”.
III Pretendentu pieteikšana Konkursam
3.1. Pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldes līdz 2018. gada 23. aprīlim organizē pretendentu
dalību vismaz trīs nominācijās attiecīgajā novada teritorijā;
3.2. Pieteikties dalībai konkursā vai ieteikt pretendentu ir iespējams attiecīgās novada
teritorijas pagasta vai pilsētas pārvaldē;
3.3. Konkursā nevar piedalīties pašvaldības iestādes un to struktūrvienības.
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3.4. Pretendents konkursā var piedalīties atkārtoti ik pēc trim gadiem.
IV Konkursa nomināciju vērtēšana
4.1. Pretendentus vērtē komisija šādā sastāvā:
4.1.1. domes priekšsēdētāja 1. vietnieks – komisijas priekšsēdētājs;
4.1.2. domes priekšsēdētāja vietnieks – komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
4.1.3. pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāvis – komisijas loceklis;
4.1.4. Talsu novada tūrisma informācijas centra pārstāvis – komisijas loceklis;
4.1.5. pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas pārstāvis – komisijas loceklis;
4.1.6. Būvvaldes pārstāvis – komisijas loceklis;
4.1.7. Komunālās nodaļas pārstāvis – komisijas loceklis.
4.2. Pašvaldības pilsētu un pagastu pretendenti tiek vērtēti klātienē pēc apstiprinātiem
vērtēšanas kritērijiem (vērtēšanas kritēriji norādīti nolikuma pielikumā).
4.3. Vērtēšana notiek atbilstoši punktu sistēmai – katrā nominācijā maksimāli iegūstamais
punktu skaits ir 25 punkti.
4.4. Konkursa nominācijas katrs komisijas loceklis vērtē, aizpildot individuālo vērtēšanas
veidlapu.
4.5. Katrā nominācijā uzvar pretendents, kas saņēmis augstāko punktu skaitu komisijas
kopvērtējumā.
4.6. Pretendentu vērtēšanā komisija var pieaicināt dažādu organizāciju/uzņēmumu pārstāvjus,
kas vērtē pretendentus ar savu darbības jomu saistītās nominācijās un konkursa noslēgumā
pasniedz īpašu balvu.
4.7. Ar vērtēšanas rezultātiem pirms to paziņošanas tiek iepazīstināts domes priekšsēdētājs.
V Konkursa uzvarētāju paziņošana
5.1. Komisijas apstiprinātos konkursa rezultātus paziņo konkursa noslēguma sarīkojumā
2018. gada 31. augustā.
5.2. Uzvarētāji katrā nominācijā tiek apbalvoti ar Konkursa Cildinājuma rakstiem, ko paraksta
visi vērtēšanas komisijas locekļi, un pārsteiguma balvu.
5.3. Visiem konkursa dalībniekiem tiek pasniegts “Paldies” raksts, ko paraksta vērtēšanas
komisijas priekšsēdētājs.
5.3. Komisija pēc tās ieskatiem var piešķirt īpašu balvu.

Domes priekšsēdētājs

E. Zelderis
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Pielikums
Konkursa „Talsu bruncī ieaustie” nolikumam
Talsu novada pašvaldības 2018. gada konkursa „Talsu bruncī ieaustie”
vērtēšanas kritēriji
1. Nominācija „Sakoptākā privātmāja”:
1.1. Privātmājas vizītkarte (piemēram, norādes, karogu masti, plāksnes) 0-6 punkti;
1.2. Ēkas vizuālais stāvoklis 0-5 punkti;
1.3. Ēkas un apkārtnes stilistiskā vienotība 0-6 punkti;
1.4. Apstādījumu un labiekārtojuma kvalitāte 0-6 punkti;
1.5. Inovatīvi risinājumi (energoefektivitāte, tehnoloģijas un tml.) 0-2 punkti.
2. Nominācija „Ģimenēm un bērniem draudzīgākais pagalms”:
2.1. Ģimenēm un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām draudzīga vide 0-5 punkti;
2.2. Laika pavadīšanas iespēju daudzveidība 0-5 punkti;
2.3. Publiska pieejamība ikvienam interesentam 0-5 punkti;
2.4. Dzīvokļu vai namu īpašnieku sadarbība pagalma apsaimniekošanā 0-5 punkti;
2.5. Pagalma sakoptība, vizuālais stāvoklis 0-5 punkti.
3. Nominācija „Sakoptākā vēsturiskā ēka”
3.1. Ēkas vizītkarte (piemēram, norādes, karogu masti, plāksnes) 0-5 punkti;
3.2. Ēkas vizuālais stāvoklis 0-5 punkti;
3.3. Ieguldījums ēkas uzturēšanā un atjaunošanā 0-5 punkti;
3.4. Ēkas un apkārtnes stilistiskā vienotība 0-5 punkti;
3.5. Pieejamība sabiedrībai 0-5 punkti.
4. Nominācija „Rosīgākais uzņēmums”:
4.1. Uzņēmuma vizītkarte (ēkas un telpu sakoptība) 0-5 punkti;
4.2. Ražošanas resursu vērtējums 0-5 punkti;
4.3. Izmantotās modernās tehnoloģijas un inovatīvi risinājumi 0-5 punkti;
4.4. Uzņēmuma mārketinga aktivitātes un zīmola atpazīstamība 0-5 punkti;
4.5. Korporatīvās sociālās atbildības vērtējums (korporatīvā sociālā atbildība ir brīvprātīga
apņemšanās iekļaut sociālos un vides apsvērumus savā uzņēmējdarbībā, rīkoties ētiski un
veicināt ekonomisko attīstību, vienlaikus uzlabojot dzīves kvalitāti nodarbinātajiem un viņu
ģimenēm, kā arī vietējai kopienai, un sabiedrībai kopumā) 0-5 punkti.
5. Nominācija „Darbīgākā zemnieku saimniecība”:
5.1. Saimniecības vizītkarte (ēku vizuālais stāvoklis un teritorijas kopskats) 0-5 punkti;
5.2. Ražošanas resursu vērtējums 0-5 punkti;
5.3. Saimniekošanas tradīciju pēctecība 0-5 punkti;
5.4. Projektu/fondu finansējuma piesaiste un inovācijas saimniecības attīstībā 0-5 punkti;
5.5. Mārketinga aktivitātes un atpazīstamība nozarē 0-5 punkti.
6. Nominācija „Draudzīgākā tirgotava vai kafejnīca”:
6.1. Uzņēmuma vizītkarte (Ēkas, telpu un apkārtnes vizuālais stāvoklis) 0-5 punkti;
6.2. Produkcijas sortimenta unikalitāte 0-5 punkti;
6.3. Ģimenēm un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām draudzīga vide 0-5 punkti;
6.4. Uzņēmuma mārketinga aktivitātes un zīmola atpazīstamība 0-5 punkti;
6.5. Korporatīvās sociālās atbildības vērtējums (korporatīvā sociālā atbildība ir brīvprātīga
apņemšanās iekļaut sociālos un vides apsvērumus savā uzņēmējdarbībā, rīkoties ētiski un
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veicināt ekonomisko attīstību, vienlaikus uzlabojot dzīves kvalitāti nodarbinātajiem un viņu
ģimenēm, kā arī vietējai kopienai, un sabiedrībai kopumā) 0-5 punkti.
7. Nominācija „Aktīvākā organizācija”:
7.1. Uz sabiedrību vērstu pasākumu īstenošana 0-10 punkti;
7.2. Projektu/fondu finansējuma piesaiste 0-10 punkti,
7.3. Iekļaušanās novada sabiedriskajās norisēs 0-5 punkti.
8. Nominācija „Čaklākais mājražotājs”:
8.1. Mājražotāja vizītkarte (Ražošanas ēkas/telpu vizuālais stāvoklis) 0-5 punkti;
8.2. Ražotās preces/produkta unikalitāte 0-5 punkti;
8.3. Uzņēmuma mārketings un korporatīvās sociālās atbildības vērtējums (korporatīvā sociālā
atbildība ir brīvprātīga apņemšanās iekļaut sociālos un vides apsvērumus savā
uzņēmējdarbībā, rīkoties ētiski un veicināt ekonomisko attīstību, vienlaikus uzlabojot dzīves
kvalitāti nodarbinātajiem un viņu ģimenēm, kā arī vietējai kopienai, un sabiedrībai kopumā)
0-5 punkti;
8.4. Mājražotāja izaugsme 0-5 punkti;
8.5. Projektu/fondu finansējuma piesaiste 0-5 punkti.
9. Nominācija „Radošākais novadnieks”:
9.1. Inovācijas ražošanā, tehnoloģiju izmantošanā 0-5 punkti;
9.2. Sabiedriskā aktivitāte un nopelni kopienas saliedētībā 0-5 punkti;
9.3. Devums izglītības, kultūras, sporta, tūrisma jomā 0-5 punkti;
9.4. Mākslinieciskā radošā darbība 0-5 punkti;
9.5. Ieguldījums novadpētniecībā 0-5 punkti.
10. Nominācija „Skaistākais dārzs”:
11.1. Vizuālais koptēls 0-10 punkti;
11.3. Dārza augu daudzveidība 0-10 punkti;
11.4. Īpašie vides objekti un ainaviskie risinājumi 0-5 punkti.
11. Nominācija „Gada jaunums”
Tiek vērtētas kopš 01.01.2017. tapušas organizācijas, uzņēmumi, iniciatīvas.
11.1. Pieejamība un aktualitāte dažādām sabiedrības grupām 0-10 punkti;
11.2. Atpazīstamība sabiedrībā, iekļaušanās sabiedriskajās norisēs 0-10 punkti;
11.3. Inovatīvi risinājumi 0-5 punkti.

Domes priekšsēdētājs

E. Zelderis
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Pielikums Nr. 2
Talsu novada domes
15.03.2018. lēmumam Nr.84
Talsu novada pašvaldības 2018. gada konkursa „Talsu bruncī ieaustie”
pilsētu un pagastu apmeklējuma grafiks:
N.p.k. Pilsēta,
pagasts
1.
Laucienes
pagasts
2.
Balgales
pagasts
3.
Ķūļciema
pagasts
4.
Laidzes
pagasts
5.
Vandzenes
pagasts
6.
Stendes pilsēta
7.
Sabiles pilsēta
un
Abavas
pagasts
8.
Talsu pilsēta
9.
Valdgales
pagasts
10.
Virbu pagasts
11.
Strazdes
pagasts
12.
Ģibuļu pagasts
13.
Lībagu pagasts
14.
Valdemārpils
pilsētas
un
Ārlavas
pagasts
15.
Lubes pagasts
16.
Īves pagasts

15.05.
23.05.
29.05.
06.06.
12.06.
otrdiena trešdiena otrdiena trešdiena otrdiena
9.00

20.06.
26.06.
trešdiena otrdiena

13.00
15.00
9.00
13.00
9.00
13.00

9.00
13.00
9.00
13.00
9.00
13.00
9.00

12.00
15.00
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