PATVIRTINTA
Asociacijos Ilgių bendruomenė
pirmininko
2015 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. I-6
KONKURSO-APŽIŪROS „ŠVIESIAUSIA SODYBA“ NUOSTATAI
I. TIKSLAI
1. Skatinti Rimšės seniūnijos sodybų savininkus puoselėti sodybų tvarkymo tradicijas,
gražinti gyvenamąją aplinką, ieškoti harmoningo ryšio su gamta, supančia aplinka.
2. Paskatinti seniūnijos teritorijoje esančias įstaigas, įmones, organizacijas ir gyventojus
puošti gyvenamąją, darbo aplinką, gražinti kaimus ir miestelius, šv. Kalėdų ir Naujųjų metų švenčių
metu papuošti savo pastatus ir teritorijas.
3. Ugdyti gyventojų kūrybiškumą, orginalumą, grožio jausmą ir poreikį išsaugoti švarią ir
tvarkingą aplinką.
4. Skatinti ir skleisti gerą aplinkos tvarkymo ir sodybų puošimo šventiniu laikotarpiu patirtį.
5. Išaiškinti gražiausiai apšviestas sodybas seniūnijos teritorijoje.
6. Skleisti žinią apie energetikos regioną Rytų Lietuvoje.
II. DALYVIAI
7. Konkurse-apžiūroje gali dalyvauti Rimšės seniūnijoje esančių vienkiemių, kaimų,
gyvenviečių, miestelių sodybų savininkai, įmonės ir organizacijos (joms/-iems sutikus).
8. Norą dalyvauti konkurse gali išreikšti patys sodybų šeimininkai/įstaigų atstovai,
kreipdamiesi į vertinimo komisiją elektroniniu paštu ilgiubendruomene@gmail.com ar įmetant
užpildytą paraiškos-siūlymo formą į balsavimo dėžę nustatytoje vietoje.
9. Dalyvių kandidatūras vertinimo komisijai taip pat gali siūlyti pavieniai asmenys,
organizacijos, bendrijos arba seniūnija elektroniniu paštu ilgiubendruomene@gmail.com ar įmetant
užpildytą paraiškos-siūlymo formą į balsavimo dėžę nustatytoje vietoje.
III. KONKURSO-APŽIŪROS ORGANIZAVIMAS
10. Informacija apie konkursą-apžiūrą ir šie nuostatai skelbiami Ilgių bendruomenės interneto
tinklapyje
http://ilgiubendruomene.lt
ir
socialiniame
tinkle
facebook
adresu
https://www.facebook.com/Ilgi%C5%B3-Bendruomen%C4%97-703126816382210/.
11. Konkursas-apžiūra „Šviesiausia sodyba“ vykdomas dviem etapais.
12. Pirmas etapas. 2015 m. lapkričio 15 d. - gruodžio 5 d. renkamos paraiškos-siūlymai (word
formatu) dėl dalyvaujančių konkurse sodybų/įstaigų elektroniniu paštu ilgiubendruomene@gmail.com
ar įmetant užpildytą paraiškos formą į balsavimo dėžę nustatytoje vietoje. Registracijos forma
atsisiunčiama iš http://ilgiubendruomene.lt/naujienos.
12.1. Paraiškoje nurodoma:
12.1.1. Siūlomos
konkurse
dalyvauti
sodybos
šeimininko
(-ės)/valdytojo
vardas/pavardė/įstaigos pavadinimas;
12.1.2. Siūlomos konkurse dalyvauti sodybos/įstaigos adresas (kaimas, gatvė, namo nr.)
13. Antras etapas. Konkurso vertinimo komisija iki 2015 m. gruodžio 15 d. apžiūri/
nufotografuoja pasiūlytas sodybas ir įvertina atitikimą konkurso nuostatams.

IV. VERTINIMO TVARKA IR KRITERIJAI
14.
14.1.
14.2.
14.3.

Konkurso kriterijai:
originalumas ir fantazija;
papuošto objekto ir aplinkos stilistinis vientisumas;
apšvietimo intensyvumas.

15.
Komisija apžiūri vietoje, nufotografuoja ir išrenka originaliausiai, šventiškiausiai
apšviestas sodybas : įmonių, įstaigų, organizacijų pastatus, privačius gyvenamuosius namus su aplink
esančia teritorija.
16.
Sodybos vertinamos pagal šių nuostatų 3 priedo lentelėje nurodytus kriterijus ir
nustatytą balų skaičių.
17.
Vertinimo komisijos sprendimai forminami protokolu, dalyvaujant daugiau kaip pusei
komisijos narių.
18.
Konkurso laimėtojomis pripažįstamos trys daugiausia balų surinkusios sodybos.
V. KONKURSO LAIMĖTOJŲ PAGERBIMAS IR APDOVANOJIMAS
19.
Konkurso-apžiūros dalyviai ir nugalėtojai - šviesiausių sodybų šeimininkai pagerbiami
viešai, iškilmingoje aplinkoje šventinio renginio metu.
20.
Laimėtojai apdovanojami padėkos raštais, atminimo dovanomis, rėmėjų prizais.
21.
Gražiausių sodybų nuotraukos talpinamos interneto svetainėse ir Ilgių bendruomenės
socialiniuose tinkle, garsinamos seniūnijos ir rajono leidiniuose.

Konkurso-apžiūros
„Šviešiausia sodyba“ nuostatų
1 priedas
PARAIŠKA-SIŪLYMAS
AŠ/MES, _______________________________________, SIŪLAU/-OME DALYVĮ Į KONKURSĄ
– APŽIŪRĄ „ŠVIESIAUSIA SODYBA“:
Sodybą, esančia adresu _____________ gatvė, namo nr. _____, ________________kaimas/mstl.,
Rimšės sen., Ignalinos raj.
Sodybos šeimininkas/valdytojas ______________________________________________________
(vardas, pavardė)

____________________________
(data)

Konkurso-apžiūros
„Šviesiausia sodyba“ nuostatų
2 priedas
BALSAVIMO BIULETENIS
AŠ/MES, _______________________________________, BALSUOJAME UŽ ĮKONKURSO –
APŽIŪROS „ŠVIESIAUSIA SODYBA“ DALYVĮ
Sodybą, esančia adresu _____________ gatvė, namo nr. _____, ________________kaimas/mstl.,
Rimšės sen., Ignalinos raj.
Sodybos šeimininkas/valdytojas ______________________________________________________
(vardas, pavardė)

____________________________
(data)

Konkurso-apžiūros
„Šviešiausia sodyba“ nuostatų
3 priedas
___________________________________________________________________________________________________________________
(Sodybos adresas)

___________________________________________________________________________________________________________________
(Sodybos savininkas/valdytojas)

KONKURSO-APŽIŪROS „ŠVIESIAUSIA SODYBA“ VERTINIMO LENTELĖ
Eil. Nr.

Vertinimo kriterijai
Riba
20

Komisijos pirmininkas _____________________________________
(vardas, pavardė)

Komisijos nariai

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

__________________
(parašas)

__________________
__________________
__________________
__________________

2

Balai
3
4

5
Vidurkis
Sodybų elementų (pastatų, augalų, žaliųjų vejų/poilsio zonų, aikštelių, takų) papuošimas,
papuošto objekto ir aplinkos stilistinis vientisumas
2.
Sukurta kompozicija, tematika, šviesų spalvinis derėjimas, šviesos efektai
20
3.
Ekologiškų/energetiškai taupią technologijų panadojimas (saulės baterijų, atšvaitų
10
panaudojimas, rankų darbo papuošimai ir pan.)
4.
Visos sodybos originalumas, derėjimas su supančia aplinka, mažosios architektūros elementų
20
(šulinių, vandens telkinių, tvorų, vartų, vartelių, žaidimų aikštelių) apšvietimas, papuošimas,
jų tarpusavio suderinamumas, vieningas stilius
5.
Sodybos švara, tvarkingumas
10
6.
Negirdėta – nematyta: išradimai, mažosios gudrybės, staigmenos...
10
VISO:
90
7.
Papildomi balai ?
10
Bendrai apskaičiuoti balai
100
Patabos:
a) sodybos komisijos narių vertinamos 100 balų sistemoje. Grafoje „Riba“ nurodytas maksimalus balų skaičius, kurį galima skirti už vertinimo kriterijų.
b) 1-5 grafos skirtos komisijos narių individualiam vertinimui įrašyti.
c) Grafoje „Vidurkis“ įrašomas komisijos vertinimo vidurkis balais, gaunamas komisijos narių individualių vertinimų balų sumą padalinus iš komisijos narių
skaičiaus.
d) Papildomi balai nuo 1 iki 10 (proporcionaliai) pridedami , jeigu už vertinamą objektą balsavo visuomenės/bendruomenės atstovai elektroniniu paštu
ilgiubendruomene@gmail.com ar įmetant užpildytą balsavimo biuletenį į balsavimo dėžę nustatytoje vietoje.
1.

1

