
 
 

 

Konkursa 

„Mārupes novada daiļdārzs 2019” 

nolikums 

1. Konkursa organizētājs: Konkursu „Mārupes novada daiļdārzs 2019” 

(turpmāk - Konkurss) rīko biedrība „Pierīgas partnerība” (turpmāk - Rīkotājs). 

2. Konkursa īpašais atbalstītājs: biedrība “Mārupes uzņēmēji” un individuālie 

Mārupes uzņēmēji. 

3. Konkursa mērķi:  

3.1.Noskaidrot Mārupes novada sakoptākās teritorijas 2019.gada vasaras 

sezonā; 

3.2.Mudināt novada iedzīvotājus savas dzīves, darba vietas sakopšanā, kā arī 

labiekārtotas un estētiskas vides veidošanā;  

3.3.Veicināt Mārupes novada teritorijas sakopšanu; 

3.4. Ar novada mājaslapas (www.marupe.lv), izdevuma „Mārupes Vēstis” 

starpniecību un foto izstādes rīkošanu popularizēt konkursa uzvarētāju 

pieredzi un sasniegumus.  

3.5.Konkursa devīze: Mārupes novads – sakoptākais Latvijā!  

 

4. Pieteikšanās konkursam:  

4.1.Konkursam var pieteikt fizisko un juridisko personu īpašumu objektus – 

dārzus, apstādījumus, pagalmus, skvērus un terases (turpmāk – Īpašumi), 

kas atrodas Mārupes novada administratīvajā teritorijā; 

4.2.Aizpildot pieteikumu (Konkursa nolikuma pielikums), objektus Konkursam 

piesaka to īpašnieks vai jebkura cita persona, kura pieteikumu ir saskaņojusi 

ar īpašnieku; 

4.3.Pieteikumus līdz 2019.gada 15.jūnijam var iesūtīt Rīkotājam elektroniski 

uz e-pastu info@pierigaspartneriba.lv un marupesvestis@marupe.lv vai 

iesniegt personīgi Daugavas ielā 29, Mārupē. 

 

5. Konkursam pieteikto objektu vērtēšana:  

5.1.Pieteiktos objektus vērtē konkursa žūrijas komisija (turpmāk – Komisija), 

ko veido biedrības „Pierīgas partnerība” un Mārupes novada Domes 

pārstāvji, kā arī pieaicināti eksperti. 

5.2.Komisija izvērtē saņemtos pieteikumus un apseko pieteiktos objektus; 

5.3.Komisijas locekļi aizpilda tabulu par katru objektu, savu vērtējumu 

apliecinot ar parakstu;  
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5.4.Komisijai ir tiesības nepiešķirt godalgoto vai godalgotās vietas un piešķirt 

veicināšanas balvas; 

5.5.Katrs Komisijas loceklis objektus vērtē pēc sekojošiem kritērijiem, katru no 

tiem vērtējot 0 līdz 10 punktu skalā: 

 

N.p.k. Kritērijs Maksimālais 

punktu skaits 

1. Īpašuma kopiespaids (saskaņotība ar kopējo 

labiekārtojumu, piemērotība konkrētajiem 

apstākļiem) 

10 

2. Pašu ieguldījuma novērtējums īpašuma veidošanā un 

uzturēšanā 

10 

3. Oriģinalitāte jeb īpašuma savdabīgums, sevišķas 

pazīmes vai atšķirības  

10 

4. Augu stādījumu kompozīcijas risinājums, estētiskais 

noformējums, mazo dārza arhitektūras formu 

(strūklakas, dārza skulptūras, dārza kamīni, 

apgaismes ķermeņi, u.c.), ūdensobjektu un citu 

elementu izvietojums 

10 

5. Īpašuma kopšanas kvalitāte, augu veselīgums 10 

Maksimālais kopējais punktu skaits: 50 

 

5.6.Vienāda punktu skaita gadījumā: 

5.6.1. izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss; 

5.6.2. vērtēšanas kritēriji sakārtoti svarīguma secībā, augstāks punktu 

skaits pirmajiem kritērijiem dod augstāku rezultātu. 

 

6. Vispārīgie konkursa noteikumi:  

6.1.Konkurss tiek izsludināts, publicējot tā nolikumu novada mājaslapā 

(www.marupe.lv) un informāciju par konkursu izdevumā „Mārupes 

Vēstis”;  

6.2.Projekta organizētājs bezmaksas nodrošina  publicitāti visos laikrakstos kur 

tiek publicēti raksti par konkursu, t.sk. afišas, sociālos tīklos, vietējos 

laikrakstos u.c. mēdijos. Atbalstītājam tiks dots vārds apbalvošanas 

ceremonijā Mārupes domes svinīgajā pasākumā.  

6.3.Pieteikumi konkursam iesniedzami līdz 2019.gada 15.jūnijam, pieteikto 

objektu apsekošana un rezultātu apkopošana notiek līdz 2019.gada 

30.jūnijam;  

6.4.Konkursa uzvarētājs vai uzvarētāji saņem goda piemiņas zīmi un naudas 

balvu;  

6.5.Konkursa balvu fonds ir 500,00 EUR. Par balvu fonda sadalījumu un 

nominācijām lemj konkursa žūrijas komisija. 

6.6.Mārupes uzņēmēji papildus piešķir simpātijas balvu. 

http://www.marupe.lv/


6.7.Konkursa uzvarētāju pasludināšana un apbalvošana notiks 2019.gada 

novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas dienas sarīkojumā. 

 

         Valdes priekšsēdētāja            Nadīna Millere 

  



Pielikums konkursa  

„Mārupes novada daiļdārzs 2019” 

 nolikumam 

  

Konkursa 

 „Mārupes novada  

daiļdārzs 2019” 

žūrijas komisijai 

 

 

PIETEIKUMS 

 

Es,_____________________________________________, vēlos pieteikt 

(īpašnieka vai pārstāvja vārds, uzvārds) 

 

 

objektu __________________________________________, kas atrodas 

(objekta nosaukums) 

 

 

__________________________________________________________ 

(īpašuma adrese) 

 

Mārupes pašvaldības organizētajam konkursam „Mārupes novada 

daiļdārzs 2019”. 

 

Īpašnieka vai kontaktpersonas tālrunis___________________________ 

 

E-pasts ____________________________________________________ 

 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar konkursa nolikumu un 

piekrītu dalībai konkursā. 

 

2019. gada____________________ 

___________________________ 

  (paraksts, paraksta atšifrējums) 

 

Pārstāvis (ja pieteikumu iesniedz cita persona, kas to saskaņojusi ar 

īpašnieku) 

          ___________________________ 

(paraksts, paraksta atšifrējums) 


