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	 Linnapeana	ja	Songpa	linna	(Seoul,	Korea	Vabariik)	nimel	tervitan	LivCom	Awards	2011	konverentsil	
osalejaid.	Songpa	on	suur	linn,	kus	elab	690	000	elanikku.	Linna	ulatuslik	ajaloopärand,	mis	sai	alguse	iidsest	
kuningriigist	umbes	2000	aastat	tagasi,	on	jäänud	püsima	tänaseni.	1988.	aastal	toimunud	olümpiamängude	
korraldajana	tõstis	Songpa	ka	Korea	üldist	prestiiži.	Tänasel	päeval	on	meil	au	teatada,	et	meid	on	valitud	LivCom	
Awards	2011	konverentsi	korraldajaks.		

	 Inspireerituna	põhimõttest	“Mõtle	globaalselt,	tegutse	regionaalselt”	ning	kliimamuutusega	toimetulekuks	
on	Songpa	pannud	nurgakivi	kultuuri-,	hoolekande-	ja	keskkonnaalase	jätkusuutlikule	arendamisele.	Linn	aitab	
koondada	kogukonna	jõupingutusi	selleks,	et	muuta	Songpa	maailma	parimaks	elujõuliseks	linnaks.	

	 Kogukonna	jätkusuutliku	arengu	saavutamiseks	on	tehtud	ka	teisi	ühiseid	jõupingutusi,	sealhulgas	veelinna	
projekt	(City	of	Water:	Water-Way	Project),	mis	ühendab	nelja	veeteed	kogupikkusega	27	km;	alternatiivse	energia	
arendusprojekt	(Alternative	Energy	Development	Project),	mis	täidab	nii	keskkonna-	kui	ka	hoolekandevajadused,	
kasutades	üldkasutatavate	päikesegeneraatorite	tööst	saadud	tulu	madala	sissetulekuga	inimeste	toetamiseks;	
jõgede	taastamise	projekt	(River	Restoration	Project)	ökosüsteemi	mitmekesisuse	säilitamiseks;	ning	116	km	pikkuse	
jalgrattatee	ehitamine	ja	kasutuselevõtmine	kasvuhoonegaaside	vähendamiseks	ja	elanike	tervise	parandamiseks.

	 Songpa	on	linn,	kus	inimene	elab	kooskõlas	loodusega,	koht,	kus	kõikjal	ja	igal	ajal	võib	nautida	looduse	
sinirohelist	värviküllust	ning	Maailma	Tervishoiuorganisatsioon	(WHO)	on	nimetanud	Songpa	“turvaliseks	linnaks”.	
Lõuna-Korea	esindajana	on	Songpa	nüüd	valmis	tutvustama	oma	suurepärast	kultuuri	ja	ajalugu	ka	teistele	
kogukondadele	kogu	maailmas.	

Kohtumiseni	Songpas,	LivCom	Awards	2011	konverentsil.	

Lugupidamisega,

Park Choon Hee 

Songpa	linnapea

Welcome to Songpa, host of
The International Awards for Liveable Communities 2011 
(The LivCom Awards)

Welcome to Songpa, host of 
The International Awards for Liveable Communities 2011
(The LivCom Awards)

As Mayor and on behalf of the city of Songpa, Seoul, Republic of Korea, I welcome 
the LivCom Awards 2011. Songpa is a big city with 690,000 residents. Its historical 
breath as the pivot of an ancient kingdom some 2,000 years ago remains very much alive 
to this day. Songpa has also elevated Korea's national prestige by hosting the 1988
Olympic Games. At this point, we are proud to announce that we are hosting the LivCom
Awards 2011. 

By inspiring the spirit of "Think Globally, Act Regionally" in order to cope with 
climate change, Songpa is building a cornerstone for sustainable growth in the areas of 
culture, welfare, and environment. The city is also pooling the efforts of the whole 
community to make Songpa the world’s best liveable city. 

There are also other collaborative efforts to accomplish sustainable growth of the 
community, including the City of Water: Water-Way Project, which connects four 
waterways with total length of 27km; the Alternative Energy Development Project, which 
fulfills both environmental and welfare needs by supporting the low-income class 
through profits from public solar power generator operation; the River Restoration 
Project for the diversity of ecosystem; and the construction and utilization of the 
116km-long bike path to reduce greenhouse gas emission and  improve the health of the 
residents.

Songpa is the city where human beings coexist with Mother Nature, a place where 
one can enjoy the blue and green colors of nature anywhere, anytime, and a WHO-approved 
"Safe City". Now, Songpa, as a representative of South Korea, is ready to present its 
splendid culture and history to the global communities. 

I look forward to meeting each one of you at the LivCom Awards 2011 in Songpa. 

Sincerely,

Park Choon Hee
Mayor of Songpa 

Park Choon Hee
Mayor of Songpa 

Panoramic view of Songpa



Bursary Award

Nations in Bloom Ltd. reserve the right to cancel any “The International Awards for Liveable Communities” competition 
and in these circumstances will not be liable for any costs incurred or committed

Bursary Award Title: ................................................................................
Name of Community: ..............................................................................
Contact details (Full name & title): ........................................................... 
.................................................................................................................
Address: .................................................................................................. 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Telephone (include full code): ..................................................................
Fax: ..........................................................................................................
Email: .......................................................................................................
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Kõik kogukonnad, mis võtavad Whole City sektsioonis osa konkursist The 
International Awards for Liveable Communities, võivad kandideerida kuni  
£10 000 suurusele Bursary Award stipendiumile.

•  Projekt võib taotleda rahastamist kuni £10 000 ulatuses, kuid projekti 
  kogumaksumus ei tohi olla suurem kui £20 000. Bursary Award   
 stipendiumi taotlusega koos tuleb esitada üksikasjalik eelarve.

•  Auhinna saab projekt, mis edendab elujõulise kogukonna loomist ja 
  vastab ühele või enamale The International Awards for Liveable   
 Communities hindamiskriteeriumile.

•  Piiranguid ei esitata projekti valdkonnale, nt. ehitus, haridus, tehnoloogia,  
 teadustöö jms.

•  Projekt tuleb lõpule viia kaheteistkümne kuu jooksul pärast stipendiumi  
 määramist.

•  Taotluses tuleb detailselt kirjeldada projekti koostamise põhjuseid,   
 eesmärke ja oodatavat tulemust ning anda projektist ülevaade.

•  Projekt, mis ei tohi olla pikem kui 3 000 sõna, lisaks skeemid, pildid,  
 eelarve jms., tuleb esitada kolmes eksemplaris.

•  Auhinnaraha makstakse tseremoonial pärast projekti lõpuleviimist, kui  
 võimalik, siis projekti rakendamiskohas.

•  Bursary Award stipendiumisaajad peavad esitama projekti kohta 800 kuni  
 1 000 sõnast koosneva artikli koos fotodega, mis avaldatakse ajakirjas  
 Ifpra World.

•  Taotlused tuleb registreerida viimaseks Whole City Awards sektsiooni  
 registreerimiskuupäevaks.

•  Piiranguid ei esitata Bursary Award projektide arvule, mille kogukond võib  
 esitada The LivCom Bursary Award saamiseks.

•  Bursary Awards projektidest valitakse välja need, millest tehakse   
 ettekanne The LivCom finaalis. Ettekannetega seotud informatsioon  
 edastatakse koos kutsega finaalis osalemiseks.

PLEASE RETURN TO:
The International Awards 
for Liveable Communties

Globe House,
Crispin Close, Reading
Berkshire, England, RG4 7JS 

Tel/Fax: 
+44 (0) 118 946 1680 
E-mail: 
info@livcomawards.com
Web: 
www.livcomawards.com
Press office 
E-mail: livcompress@ 
btinternet.com



Whole City Awards
Konkurss The LivCom Awards on maailmas 
ainus kohalikele kogukondadele mõeldud 
võistlus, mis keskendub keskkonnakorraldusele 
ja elujõuliste kogukondade loomisele. 

The LivCom Awards konkursi eesmärk 
on edendada parimat praktikat, uuendusi 
ja juhtimisviise, et tagada dünaamilise, 
keskkonnahoidliku kogukonna areng ja tõsta 
elukvaliteeti.

Osalemine The LivCom Awards konkursil 
laiendab teie kogukonna rahvusvahelist profiili 
ja pakub võimaluse õppida kogukondadelt üle 
kogu maailma rahvusvahelist parimat praktikat 
kohaliku keskkonna korraldamisel.  

The LivCom Awards konkurss hõlmab viit 
rahvastikukategooriat. Kogukondi ei võrrelda 
teiste samas rahvastikukategooriates 
asuvate kogukondadega, vaid hinnatakse 
seda, kui edukalt nad toimivad vastavalt 
hindamiskriteeriumitele selles kultuurilises, 
poliitilises, majanduslikus, geograafilises ja 
kliimakeskkonnas, kus nad asuvad.

HINDAMISKRITEERIUMID

Erineva suurusega ja erineva kultuuriga 
kogukondadel on erinev struktuur ja vastutusala. 
Kui hindamiskriteeriumite raames leidub 
tegevusvaldkond, mis ei ole kogukonna otseses 
vastutusalas, siis eeldatakse nii kirjalikus 
esitises kui ka auhindade lõppstaadiumis 
seda, et osalejad näitaksid, kuidas kasutab 
kogukond võimalusi nende valdkondade poliitika 
mõjutamiseks.

1. Loodusliku ja kunstliku maastiku 
täiustamine:

Selle auhinna kontekstis on maastikukujundus 
linna ja linnakujunduse osa, mida saab täiustada 
ajakujunduse ja infrastruktuuride kavandamise 
abil. The Projekti esitamisel tuleb kirjeldada 
projekti maastiku võtmeelemendid või nägemus 
ning näidata, kuidas projekti maastikukujundus 
on ühendanud nii kunstlikud kui ka looduslikud 
elemendid, luues sobiva seose kunstliku ja 
loodusliku maastiku vahel. LivCom hindajad 
loodavad leida näiteid, kuidas on kaitstud 
looduspärandit ja ökoloogiliselt olulisi paiku, 
bioloogilist mitmekesisust ja taimestiku kasvu 
keerulisemates keskkondades. Selles osas tuleb 
näidata, kuidas projekti maastikku on täiustatud 
nii, et luua keskkond, mille üle kogukonna 
liikmed võiksid uhkust tunda, mis soodustab 
meeldivaid vaba aja tegevusi ja parandab 
kogukonna elukvaliteeti.

Looduslik ja kunstlik maastik on jätkusuutlikkuse 
ja nähtavuse põhikriteerium nõukogu üldises 
jätkusuutliku ühiskonna säilitamise, loomise 
ja haldamisega seotud poliitikas. Käesolevas 
kontekstis näitab jätkusuutlikkust maastike ja 
pärandi endine, praegune ja tulevane seisund, 
mida arendatakse elujõulise kogukonna 
loomiseks. Maastike sotsiaalse ja füüsilise 
olemuse tõttu eeldatakse, et need aitavad 
kaasa kogukonna jätkusuutlikkusele ning 
toimivad maastikukujunduse vahendite ja 
infrastruktuurina, mida tuleb hallata kogukonna 
poliitikale jätkusuutliku fooni tagamiseks.

Lähenemine maastikukorraldusele peaks 
olema terviklik ning iseloomustama korralduse 
filosoofiat, individuaalseid tegevusi ja avalikku 
arvamust hõlmava hindamisprotsessi 
tulemust. Looduslike maastike suhtes peaks 
see hõlmama selliseid praktilisi küsimusi, 
nagu bioloogiline mitmekesisus, pärismaine 

taimestik, keskkonnahoidlik jäätmekäitlus, puude 
istutamine ja hoolduskavad jne. ning kunstlike 
maastike korral käsitletavad küsimused on 
tänavakujundus, tänavamööbel, ühiskasutatava 
ruumi kunst, rajatud pargid, aiad ja väljakud 
jne. Esitised peaksid käsitlema kõiki aspekte, 
mis on vajalikud selleks, et demonstreerida 
säästvat maastikuhooldust, sealhulgas arvulised, 
statistilised, graafilised ja mistahes muud 
näitajad, mida kasutatakse kasutatud praktikate 
tulemuste selgitamiseks.  

2. Kunsti- ja kultuuripärand: 

Selles osas tuleb näidata, kuidas kogukond 
väärtustab ja haldab oma ainulaadset kultuuri, 
tunnustades selle ajaloolisi keeli, kunsti, 
käsitööd ja kultuuritraditsioone ning võimaluse 
korral seda, kuidas projekti abil kaitstakse 
tunnustamise, tõlgendamise ja kaitse kaudu 
nii arhitektuuri kui mälestiste pärandit kui ka 
sellega seotud vaimseid või ajaloolisi paiku/
sündmusi. See võib puudutada nii algkultuuri kui 
ka uusi individuaalseid kultuure multikultuurses 
populatsioonis. Festivalid ja üritused tähistavad 
neid dimensioone või saavad ise osaks 
kultuurist. Tuleks näidata, kuidas on need 
rühmad teie kogukonnas üldiselt kaasatud. 
LivCom hindajad loodavad hinnata, kui hästi 
edendatakse kunsti kõigis selle vormides ning 
kuidas seda tunnustatakse avaliku väljapaneku, 
kogukonna ürituste ja toetuse kaudu. 

Arusaama “kes me oleme inimestena” 
kujundamine on sageli kogukonna uhkustunde, 
ümbritseva keskkonna ja emotsionaalsel tasandil 
ka meie enda turvatunde allikaks. Kogukonnad 
eristuvad üksteisest oma kultuurilise 
evolutsiooni, etnilisuse, ajaloo, igapäevase 
praktika abil. Mõnes mõttes moodustab see osa 
kogukonna vaimsest mõõtmest, mille raames 
inimesed tunnevad end mugavalt ja mis annab 
nende elule tähenduse, asjakohasuse ja rikastab 
nende elusid.
Tuleks kirjeldada, millist tähelepanu pööratakse 
kogukonna kultuuri kujunemist märkivatele 
ehitistele ja mälestistele ning sellele, kuidas neid 
rajatisi säilitatakse ja tõlgendatakse.
Esitis peaks sisaldama põhielemente, mis 
näitavad seda, kuidas kogukonnad säilitavad, 
tõlgendavad, kaitsevad ja tähistavad oma 
pärandit, milleks on kas ehitised või selliste 
pärandi elementide tunnustamine nagu kohalik 
kunst, käsitöö, keeled või tähtsündmused või 
vaimsed arusaamad. 
Esitises tuleks samuti kirjeldada seda, kuidas 
neid elemente kasutatakse avalikel näitustel, 
tõlgenduskeskuste või kavadega seotud 
üritustel, lühidalt öeldes seda, kuidas kogukond 
toetab nende pärandite jätkuvat tunnustamist 
traditsioonilises või algkultuuris ning kuidas nad 
võtavad omaks uusi.
Kogukonnad muutuvad aja jooksul uute 
tegevusviiside kasutuselevõtu ja uute kultuuride 
integreerimise tõttu nende kogukonnas. Uute 
kultuuride omaksvõtmise ulatus mõjutab samuti 
elukvaliteeti ja uusi kogukondi. Kogukondade 
tegevused võivad viia nende kultuuride 
isolatsiooni või kaasamiseni lähtuvalt sellest, 
kuidas nad oma uue keskkonnaga kohanevad ja 
seda mõjutavad.
Kogukonnad väljendavad  ennast kõigi 
kunstivormide kaudu. Kokkupuude kunstiga 
avaldab suurt mõju inimeste vaimse teostuse 
tajumisele ning kunstilises vormis väljendatakse 
sageli kohalikku koloriiti.

3. Keskkonnakorralduse parimad praktikad:

See lõik peab näitama, milliseid uuenduslikke 
keskkonnatundlikke tegevusi on teie 

kogukonnas rakendatud ning kuidas viiakse 
ellu algatusi, mille tulemuseks on säästev 
keskkonnakorraldus. Hindajad loodavad näha 
tõendeid selle kohta, et teie kogukond pingutab 
säästva arengu ja keskkonnakorralduse 
parimate praktikate rakendamise nimel, mis 
tagaksid keskkonna arengu, kaitse ja säilitamise. 
See hõlmab õhu, vee ja maa kvaliteedi 
parandamist, bioloogilist mitmekesisust ning 
kasvuhoonegaaside ja loodusvarade tarbimise 
vähendamist alternatiivsete materjalide ja 
energiaallikate kasutamise ning ümbertöötlemise 
abil.

Parimad praktikad on näited silmapaistvast 
panusest elukeskkonna parandamisse. 
Esitised peaksid kirjeldama edukaid algatusi, 
mis avaldavad nähtavat ja käegakatsutavat 
mõju inimeste elukvaliteedi parandamisele 
ning mille saavutamiseks on vajalik tõhus 
partnerlus ühiskonna avaliku sektori, erasektori 
ja tsiviilsektori vahel, mis on sotsiaalselt, 
kultuuriliselt, majanduslikult jätkusuutlikud ja 
keskkonda säästvad.

Tuleks esitada tõendeid nende parimate 
praktikate kohta, mida edendatakse ja 
kasutatakse vahendina üldise poliitika 
täiustamiseks, kõigi tasandite otsustajate ja 
üldsuse teadlikkuse tõstmiseks ning võimalike 
lahenduste leidmiseks levinud sotsiaalsetele, 
majanduslikele ja keskkonnaprobleemidele ning 
samuti teadmiste, kompetentsi ja kogemuste 
jagamiseks võrgustike ja õppimise kaudu.

Mõned näited aspektidest, mida tuleks 
kirjeldada, on jätkusuutlik arengupoliitika, 
jäätmekäitluskavad, vee säilitamine ja 
kokkuhoid, õhu kvaliteet, energia kokkuhoid 
ning tõhusa valgustuse ja valgusreostuse 
vähendamise programmid. Samuti tuleks 
viidata transpordikorralduse strateegiatele, 
kasvuhoonegaaside vähendamisele ja 
negatiivsete kliimamõjude vähendamise ja 
kliimamuutuse mõjude ümberpööramise 
kehtivatele praktikatele.    

4. Kogukonna osalemine ja kaasamine: 

Selles osas tuleb näidata, millist meetodit 
ja stiili kasutavad üksikisikud, grupid ja 
organisatsioonid, osalemaks pidevalt kogukonna 
planeerimises, arengus ja haldamises ning 
kuidas kogukonda edendatakse ja kuidas 
kogukond reageerib võimalusele olla kaasatud 
oma arengusse. Selle osa komponendid 
hõlmavad integratsiooni, arengut, rahulolu, 
vahendeid ja kaasatust.

Edukas kogukond toetab sageli projekte ja 
kavasid, mis tõstavad kogukonna liikmete 
sotsiaalset ja intellektuaalset taset.
Tuleks kirjeldada seda, kuidas kogukonna 
haldamise eest vastutavad isikud on seotud 
kogukonna rühmade ning üksikisikutega. 
Kogukonna kaasatust võib kajastada 
sellistes projektides nagu kaitseprojektid, 
tõlgendus- ja suunisprogrammid, teabe- ja 
haridusprogrammid, kohalike ettevõtete ja 
organisatsioonide edendamine ja kaasamine 
ning kohalike ürituste, festivalide, vahendite 
kogumise toetamine ja rahaline või mitterahaline 
abi.

Kogukonna kaasatuse mitmekesisus 
munitsipaalsel, ettevõtte ja üksikisiku 
tasandil on sama oluline kui osaluse määr 
otsustusprotsessis ja projektide ning 
programmide planeerimises. Tähtsad on tõendid 
kogukonnaga konsulteerimise ning rahulolu 



kohta, samuti ka vabatahtlikkuse määr. 

Suured ja väikesed maa- ja linnakogukonnad 
peavad näitama, kuidas aitavad uuenduslikud 
strateegiad kaasa sidusa ja jõulise kogukonna 
loomisele.

5. Tervislikud eluviisid:

See osa peab näitama selget arusaamist 
kogukonda mõjutavatest tervisealastest 
küsimustest, seda toetavaid uuringuid ja 
pühendumist täienduste sisseviimisele. 
Näiteks on vajalik ülevaade edusammudest 
terviseprobleemide lahendamises, mis osutab 
kogukonna tervise parandamisele suunatud 
vahendite ja eluviisi programmide kasutamisele. 
Ülevaated nende vahendite ja programmide 
edukast rakendamisest suurendaksid antud 
kriteeriumi esitiste usutavust. 

Tervislike eluviiside kriteerium ei käsitle mitte 
üksnes üksikisikute vaimset ja füüsilist tervist, 
see on terviklik hinnang elementidele, mis 
üheskoos aitavad kaasa mitmete ‘elukvaliteedi’ 
tegurite täiustamisele, mis omakorda suurendab 
heaolutunnet. Kunsti- või vabaajakeskuste 
ehitamine ilma selge põhjenduse või eesmärgita 
ei ole enam aktsepteeritav. Piiratud ja sageli 
nappide vahendite tõttu tuleb põhjendada 
mistahes vahendite tagamist ning selle 
aluseks on sageli lahenduse pakkumine 
teatud sotsiaalsele või terviseprobleemile. 
Igal kogukonnal on omad tervisliku eluviisiga 
seotud võimalused ja probleemid. Seda, 
mille poole paljud kogukonnad võivad 
vahenditest lähtuvalt vaid püüelda, on võimalik 
kompenseerida uuenduste ja sihikindlate 
jõupingutustega. Esitises tuleks kirjeldada, 
kuidas kogukond kogub teaduslike tõendeid 
ja saab aru kogukonna terviseprobleemidest, 
koos täpsustatud probleemide lahendamiseks 
vajaliku strateegiaga. Samuti tuleks kirjeldada 
vahendeid ja tegevusprogramme ning anda 
ajakohane ülevaade nende tõhususest. Tuleb 
esitada tõendid selle kohta, et kogukond võtab 
omaks tervikliku lähenemise mitmesugustele 
heaoluteguritele, mille näited on toodud allpool

Kindlaks tehtud vaimse ja füüsilise tervise 
probleemid

• Vaesus, tööpuudus ja toetusmehhanismide
• Kuritegevus ja hirm kuritegevuse ees
• Aktiivsuse tase ning passiivse puhkuse 
võimalused 
• Toitumine
• Narkootikumide, alkoholi ja tubaka tarvitamine
• Liikuvus ja transpordivõimalused
• Kultuurilised võimalused
• Haridus ja elukestev õpe
• Eluase
• Üldise heaolu tase.

Esitises tuleks kirjeldada omavahel seotud 
lähenemisi, mis mõjutavad kogukonna tervise 
parandamise edukust. Samuti tuleks viidata 
projektidele, mille eesmärgiks on parandada 
juurdepääsu, kaasatust ja võrdsust, nõustamist 
ja osalemist, partnerlust ja turunduses ja 
teavitamises kasutatud sihipärast lähenemist.

6. Strateegiline planeerimine: 

Selles osas tuleb näidata, kuidas kogukond 
määrab oma tuleviku, millised on arendatavad 
planeerimisprotsessid ning kuidas need koos 
panevad aluse tegevuskavade loomisele 
kogukonna poolt soovitud tulemuste 
saavutamiseks. Tuleks näidata kavade või 
strateegiate hierarhilist ülesehitust ning lisada 

tõendid selle kohta, et kavasid rakendatakse 
aastakava raames ning järgides läbivaatamise 
korda.

Tuleks esitada tõendid, millest nähtub, et 
kogukonna üldliikmed toetavad strateegilist 
suunda ning neil on olnud võimalus selle 
kujundamises osaleda. 

On the Website:

Mistahes kogukonna jaoks tasakaalustatud 
ja kõrgete eesmärkidega arendus- ja 
teeninduskava eduka koostamise vältimatuks 
aluseks on selge nägemus kogukonnast ning 
sellest, milline peaks olema tõeliselt edukas 
elujõuline kogukond. Vaja läheb selget viidet 
sellele, kuidas  toimub selle nägemuse 
kujundamine ning edasine keskmine ja 
pikaajaline integreerimine teiste kavade või 
strateegiatega ning läbivaatuse kord.

Tuleb selgitada kavade hierarhiat, mis määrab 
nende seose algsete nägemustega ja nende 
käsitlemise suurema plaani üksikelementidena 
ning mehhanismid, mis tagavad kogukonna 
kollektiivse arvamuse piisava kajastamise 
lõplikes kavades.

Tuleks näidata tegelikult rakendatavate kavade 
ja strateegiate vahelise seose olemasolu. 
Samuti tuleks viidata edusammudele ja 
paindlikkusele kavade ja kogukonna vajaduste 
vahelise kooskõla säilitamiseks. Mõned kultuurid 
arenevad pigem ülalt alla ning seetõttu võetakse 
tegevuskorra hindamisel arvesse kultuuri, milles 
kavasid rakendatakse.

HINDAJATEKOGU:

Rahvusvaheline Hindajatekogu koosneb 
keskkonna- ja maastikuhalduse ekspertidest, 
kes töötavad kolmeliikmelistes rühmades, et 
hinnata osalejaid A, B, C ja D kategoorias ning 
kuueliikmelistes rühmades, et hinnata osalejaid 
E kategoorias.

1. Registreerimine: 
Täitke leheküljel 4 toodud registreerimisankeet 
ning saatke The International Awards for 
Liveable Communities aadressile ankeedil 
märgitud kuupäevaks.

2. Kirjalik esitis:
Algne kirjalik esitis peab koosnema:

• Maksimaalselt 4 500 sõnast inglise keeles – 
välja arvatud pealkirjad/tabelid/päised jms.

• Maksimaalselt 24 fotost koos alapealkirjade ja 
kuupäevadega.

Esitises peab näitama, kuidas teie kogukond 
tegeleb iga eeltoodud kriteeriumiga. Kogukond 
on defineeritud kui kõik kogukonna halduses 
olevad alad.

Iga hindamiskriteerium annab võrdse arvu 
punkte.

Kogukonnad, mis registreeruvad The LivCom 
Awards konkursile A, B, C või D kategoorias, 
peavad registreerimisavaldusel märgitud 
kuupäevaks saatma kirjalikust esitisest neli 
koopiat; E kategoorias osalemiseks seitse 
koopiat.  Kirjalikud esitised tuleb saata 
registreerimisavaldusel märgitud LivCom Head 
Office aadressil.

Elektroonilisel teel saabunud esitisi ei 
arvestata.

3. Hindamine: 
Hindajatekogu vaatab läbi kõik esitised ning 
valib vahehindamise käigus välja kogukonnad 
igast rahvastikukategooriast, kes teevad 
ettekande The LivCom Awards finaalis 
registreerimisavaldusel toodud toimumiskohas ja 
kuupäevadel. 

4. Lõppettekanded:
 Kui teie kogukond on pärast vahehindamist 
valitud The LivCom Awards finalistiks, peab 
meeles pidama mõningaid olulisi punkte: 

• Teie kogukonnast võivad ettekande teha 
maksimaalselt kolm esindajat ja vajadusel ka 
tõlk.

• Ettekanded tuleb teha inglise keeles.

• A, B, C ja D rahvastikukategoorias ei tohi 
ettekanne olla pikem kui 40 minutit, kasutada 
võib digitaalset videokassetti (DVD), mis peab 
samuti olema inglise keeles ja mis ei tohi kesta 
kauem kui 12 minutit. E rahvastikukategoorias ei 
tohi ettekanne olla pikem kui 60 minutit.

Vajalikud vahendid tagatakse kohapeal.

• Kogukondadel on ettekande ajal lubatud 
kasutada ka teisi visuaalseid abivahendeid 
nagu näiteks PowerPoint (tagatakse  LCD 
projektsioonisüsteem). Muu varustus tuleb 
kogukonna liikmetel kaasa võtta. The 
International Awards for Liveable Communities 
ei vastuta nende seadmete töötamise eest, mida 
korraldajad pole ise kohale toonud.

• Iga ettekande lõpus esitavad Hindamiskogu 
liikmed küsimusi. Kui tõlgi abi on vajalik, peab 
teie kogukond tõlgi kaasa tooma ning teie 
ettekandele antakse lisaaega.



Registration to be completed by 31st May 2011
Please complete in capitals in black

Community:  .......................................................................................................................

Contact person: all contact will be with person named below

Title:  (Dr Mr Mrs Miss Ms etc.) ...................................................................................................

Family name/Given Name: ................................................................................................

Job title:  .............................................................................................................................

Address:  ............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Country/Postcode:  ...........................................................................................................

Telephone: (including full codes)  ..............................................................................................

Fax:  ....................................................................................................................................

E-mail:  ................................................................................................................................

Community Web Address: ................................................................................................

Average daytime population: ............................................................................................

Whole City Awards Invitation to Host 
The LivCom Awards
The Board of The International 
Awards for Liveable Communities 
will soon be considering the 
venue of future Finals. If your 
Community would like to be 
considered as a future venue, 
contact The International Awards 
for Liveable Communities at the 
address below.

KEY DATES
Final Registration Date
31st May 2011

Submissions to be received by
30th June 2011

Finals in Songpa, Korea
27th – 31st October 2011

OBSERVERS
If your Community does not enter 
the LivCom Awards, you may 
attend the Finals as an individual 
or as a Representative of your 
Community and participate in all 
of the Finals Weekend activities.
For details contact the LivCom 
office.

I wish to register the intention of the community shown above to participate in The 
International Awards for Liveable Communities in the category indicated below:

Category   Average Daytime Population Please tick box

A    Up to 20,000     

B   20,001 – 75,000     

C   75,001 – 150,000  

D   150,001 – 400,000  

E   Over 400,000    

Nations in Bloom Ltd. reserve the right to cancel any “The International Awards for Liveable Communities” competition and in 
these circumstances will not be liable for any costs incurred or committed

Signature                                                       Date

PLEASE RETURN TO:
The International Awards 
for Liveable Communties

Globe House,
Crispin Close, Reading
Berkshire, England, RG4 7JS 

Tel/Fax: 
+44 (0) 118 946 1680 
E-mail: 
info@livcomawards.com
Web: 
www.livcomawards.com
Press office 
E-mail: livcompress@ 
btinternet.com



Konkursi Environmentally Sustainable 
Project Awards eesmärgiks on tunnustada  
innovatiivseid projekte, mis demonstreerivad 
jätkusuutlikkust ja keskkonnateadlikkust 
ning avaldavad positiivset mõju  kohalikule 
kogukonnale ja keskkonnale.

Sobivad projektid:
 
Sobivad projektid on viimase kahe aasta jooksul 
lõpule viidud projektid või sellised projektid, 
millest on lõpule viidud oluline osa. Projektid 
võivad olla finantseeritud avaliku sektori, 
erasektori või mõlema poolt. Konkursile võib 
esitada rohkem kui ühe projekti.

LivCom möönab, et mitte kõiki alljärgnevatest 
hindamiskriteeriumitest ei kohaldata kõigile 
projektidele.  Projekt ei saa miinuspunkte juhul, 
kui konkreetset kriteeriumi või selle osa ei saa 
projektile kohaldada. Kuid projekti esitises 
tuleb käsitleda siiski kõiki projektiga seotud 
kriteeriume.

1. Loodusliku ja kunstliku maastiku 
täiustamine:

Selle auhinna kontekstis on maastikukujundus 
linna ja linnakujunduse osa, mida saab 
täiustada ajakujunduse ja infrastruktuuride 
kavandamise abil. Projekti esitamisel tuleb 
kirjeldada projekti maastiku võtmeelemendid 
või nägemus ning näidata, kuidas projekti 
maastikukujundus on ühendanud nii kunstlikud 
kui ka looduslikud elemendid, luues sobiva 
seose kunstliku ja loodusliku maastiku vahel.  
Selles osas tuleb näidata, kuidas projekti 
maastikku on täiustatud nii, et luua keskkond, 
mille üle kogukonna liikmed võiksid uhkust 
tunda, mis soodustab meeldivaid vaba aja 
tegevusi ja parandab elukvaliteeti.

2. Kunsti- ja kultuuripärand: 

Selles osas tuleb näidata, kuidas projekt 
esitleb projekti kogukonna või selle lähikonna 
ainulaadset kultuuri, tunnustades selle ajaloolisi 
keeli, kunsti, käsitööd ja kultuuritraditsioone 
ning võimaluse korral seda, kuidas projektiga 
kaitstakse nii arhitektuuri kui mälestiste pärandit 
kui ka selle vaimseid või ajaloolisi paiku/
sündmusi. 

3. Keskkonnakorralduse parimad praktikad:

See lõik peab näitama, milliseid uuenduslikke 
keskkonnatundlikke tegevusi on projektis 
kasutatud ning kuidas viiakse ellu algatusi, mille 
tulemuseks on säästev keskkonnakorraldus. 
Projektis tuleks esitada tõendeid, mis 
näitavad, et projekti abil püütakse rakendada 
säästvat arengut ja edendada parimaid 
keskkonnakorralduse tavasid, mis tagavad 
keskkonna arengu, kaitse ja säilimise. 
See hõlmab õhu, vee ja maa kvaliteedi 
parandamist, bioloogilist mitmekesisust 
ning kasvuhoonegaaside ja loodusvarade 
tarbimise vähendamist alternatiivsete 
materjalide ja energiaallikate kasutamise ning 
ümbertöötlemise abil.

4. Kogukonna osalemine ja kaasamine: 

Selles osas tuleb näidata, millist meetodit 
ja stiili kasutavad üksikisikud, grupid ja 

organisatsioonid, osalemaks pidevalt projekti 
planeerimises, arengus ja haldamises ning 
kuidas kogukonda edendatakse ja kuidas 
kogukond reageerib võimalusele olla kaasatud 
oma arengusse. Selle osa komponendid 
hõlmavad integratsiooni, arengut, rahulolu, 
vahendeid ja kaasatust.

5. Tervislikud eluviisid:

Projekt peab suutma näidata, milline on 
tervislikest eluviisidest saadav ilmne positiivne 
kasu projektis osalejatele või külaliste. 
Vastavad tervisealased täiendused võivad 
hõlmata uute või renoveeritud seadmete ja/
või ruumide tagamist, uusi tegevusprogramme, 
mis on suunatud üldsusele või konkreetsetele 
sihtrühmadele, või tervishoiuküsimuste 
uurimisega tegelevaid teadusprogramme. 
Kõigi ettepanekute edu võtmeks on tulemuste 
mõõdetavus pärast tervisliku eluviisi projektide 
juurutamist.

6. Strateegiline planeerimine: 

Selles osas tuleb näidata jätkusuutliku projekti 
loomiseks vajalikud paindlikud ja loomingulised 
planeerimistehnikad. Tuleks näidata, millised 
on planeerimisprotsessid ning kuidas need 
koos panevad aluse tegevuskavade loomisele 
soovitud tulemuste saavutamiseks. Tuleks 
näidata kavade või strateegiate hierarhilist 
ülesehitust ning lisada tõendid selle kohta, et 
kavasid rakendatakse aastakava raames ning 
järgides läbivaatamise korda. Projektis tuleb 
näidata, et projekti rakendamise piirkonna 
kogukonna liikmed toetavad strateegilist suunda 
ning neil on olnud võimalus sellesse oma panus 
anda.

HINDAJATEKOGU

Rahvusvaheline Hindajatekogu koosneb 
keskkonna- ja maastikuhoolduse ekspertidest.

Registreerimine: 

Täitke leheküljel 6 olev registreerimisankeet 
ja saatke koos registreerimistasuga The 
International Awards for Liveable Communities 
aadressile ankeedil märgitud kuupäevaks.

Neljas eksemplaris esitatav kirjalik esitis, mis 
ei tohi olla pikem kui 3 000 sõna ega sisaldada 
enam kui kümme fotot, tuleb saata ankeedil 
märgitud LivCom Head Office aadressil 
nii, et see jõuaks kohale ankeedil märgitud 
kuupäevaks.

Kirjalik esitis peab näitama, kuidas on projekt 
seotud iga ülaltoodud kriteeriumiga.

Elektroonilisel teel saabunud esitisi ei 
arvestata

Hindamine: 

Rahvusvaheline Hindajatekogu vaatab 
vahehindamise käigus iga esitise läbi ning 
valib välja projektid, mis kantakse ette The 
LivCom finaalis registreerimisankeedil toodud 
toimumiskohas ja kuupäevadel. 

Lõppettekanded: 

Kui teie projekt on pärast vahehindamist valitud 

The LivCom Awards finalistiks, peab meeles 
pidama järgimisi olulisi punkte ettekande 
esitamisel:

•  Ettekande võivad teha maksimaalselt kaks  
 projekti esindajat.

•  Ettekanded tuleb teha inglise keeles.

•  Ettekanne ei tohi olla pikem kui 30 minutit  
 ning kasutada võib digitaalset videokassetti  
 (DVD), mis peab samuti olema inglise  
 keeles ja mis ei tohi kesta kauem kui kuus  
 minutit. Vajalikud vahendid tagatakse  
 kohapeal.

•  Ettekande ajal on lubatud kasutada ka 
  teisi visuaalseid abivahendeid,nt. 
  PowerPoint (tagatakse LCD   
 projektsioonisüsteem). Muu varustus 
  tuleb esinejatel kaasa võtta. The 
  International Awards for Liveable   
 Communities ei vastuta nende seadmete  
 töötamise eest, mida korraldajad pole ise  
 kohale toonud.

•  Iga ettekande lõpus esitavad Hindamiskogu  
 liikmed küsimusi.  Kui on vajalik tõlgi  
 abi, siis peate tõlgi kaasa tooma ning teie  
 ettekandele antakse lisaaega.

Project Awards



Project Awards

Registration to be completed by 31st May 2011
Please complete in capitals in black

Project:  ..............................................................................................................................

Contact person: all contact will be with person named below

Title:  (Dr Mr Mrs Miss Ms etc.) ...................................................................................................

Family name/Given Name: ................................................................................................

Job title:  .............................................................................................................................

Address:  ............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Country/Postcode:  ...........................................................................................................

Telephone: (including full codes)  ..............................................................................................

Fax:  ....................................................................................................................................

E-mail:  ................................................................................................................................

Project Web Address: ........................................................................................................

I wish to register the above Project in The International Awards for Liveable 
Communities, Environmentally Sustainable Project Awards

If the Project is entered in conjunction with a Whole City registration,
no Registration Fee is payable.

If the Project entered is not associated with a Whole City registration,
a Registration fee of £200 is payable

I would like to pay by:- 

 Direct credit to Barclays Bank, A/C The International Awards for Liveable
Communities, sort code 20-71-03, A/C 10672548, Pangbourne Branch, P.O. Box 27 
Reading RG1 2HD, UK.
IBAN code GB 33 BARC 2071 0310 6725 48     SWIFT code BARC GB 22

  VISA/Mastercard/American Express. (delete as appropriate)

Please debit my account 

Expiry date    Security code 

 Enclosed cheque/bankers draft to the value of £................. sterling,
payable to The International Awards for Liveable Communities.

Nations in Bloom Ltd. reserve the right to cancel any “The International Awards for Liveable Communities” competition and in 
these circumstances will not be liable for any costs incurred or committed

Signature                                                           Date 

Projects may be sponsored by the Public or Private Sector or a partnership of both.
To enter more than one Project - please photocopy Registration Form.

PLEASE RETURN TO:
The International Awards 
for Liveable Communties

Globe House,
Crispin Close, Reading
Berkshire, England, RG4 7JS 

Tel/Fax: 
+44 (0) 118 946 1680 
E-mail: 
info@livcomawards.com
Web: 
www.livcomawards.com
Press office 
E-mail: livcompress@ 
btinternet.com

Invitation to Host 
The LivCom Awards
The Board of The International 
Awards for Liveable Communities 
will soon be considering the 
venue of future Finals. If your 
Community would like to be 
considered as a future venue, 
contact The International Awards 
for Liveable Communities at the 
address below.

KEY DATES
Final Registration Date
31st May 2011

Submissions to be received by
30th June 2011

Finals in Songpa, Korea
27th – 31st October 2011

OBSERVERS
If your Community does not enter 
the LivCom Awards, you may 
attend the Finals as an individual 
or as a Representative of your 
Community and participate in all 
of the Finals Weekend activities.
For details contact the LivCom 
office.



Benefits of participating in the LivCom Awards

COMMUNITIES AND PROJECTS PREVIOUSLY AWARDED FIRST PLACE

The International Awards for Liveable Communities
Globe House, Crispin Close, Reading, Berkshire, England, RG4 7JS. 
Telephone/Fax: +44 (0) 118 946 1680   E-mail: info@livcomawards.com   Web: www.livcomawards.com
Press office E-mail: livcompress@btinternet.com

Printed and Designed by: Apple Print Ltd    Tel: +44 (0)1635 521 654   Fax: +44 (0) 1635 529 314   Web: www.appleprint.co.uk

LivCom Awards’il osalemine on kogukonnale väga kasulik,
näiteks:

• Esialgse Raporti koostamine on enese-auditeerimise protsess,
mis võib saada aluseks tulevikus elujõulise kogukonna loomisele.

• Finaalis saate jälgida ettekandeid näidetega Rahvusvahelisest
Parimast Praktikast, mida on rakendatud  samasuguste
väljakutsete puhul, mis ka teie Linna ees seisavad.

• Teil on võimalus esitada rahvusvahelisel laval  teie Linnas
rakendatavaid meetodeid ja mõjutada rahvusvaheliselt
tunnustatud Parimaid Praktikaid.

• Koosolemisest “maailma juhtivate kogukondadega” tõuseb
kodanikuuhkus.

• Toetatakse innovatsiooni.

• Kohtumine teiste riikide ja kultuuride esindajatega, kes seisavad
silmitsi teie kogukonnale sarnaste väljakutsetega, loob
partnerluse nii informatsiooni ja kogemuste vahetamiseks kui
pidevateks vastastikusteks külastusteks.

• Neid parnerlussuhteid võib arendada ka keskkonnateemadest
kaugemates valdkondades.

• Informatsiooni ja kogemuste vahetamine võib anda iga aastaga
järjest kiiremat tehnilist kasu ning rahalisi sääste. Ajalised ning
rahalised investeeringud konkursil osalemiseks ei ole suured ning
sellest saadavad tulud ületavad kulud mitmekordselt.

• Konkursil saavutatud edu võib kasutada turismi edendamiseks ja
kapitali investeerimiseks kogukonda.

• Osalemise kaudu reklaamitakse kogukonda riiklikul ja
rahvusvahelisel tasandil.

• Liitutakse sarnaste keskkonnaalaste eesmärkidega
rahvusvahelise kogukondade võrgustikuga, mis koosneb enam
kui 50st riigist.

• Toetatakse kogukonna kaasatust.

• Paljud osavõtjad on kirjeldanud konkurssi kui “kõige tulutoovamat
tööalast kogemust kogu nende karjääri vältel”.

Kinnitan, et osalemine LivCom Awards konkursil on tööalaselt
tulutoov ning toob pikaajalist kasu teie linnale.

Alan Smith
Chief Executive

2002  and 2003 Awards – see the LivCom web site

2004
Category A     Annapolis Royal, Canada 
Category B    Qian Dao Hu, P.R. China
Category C    Rhein-Hunsruck-Kreis, Germany
Category D    Stadt Munster, Germany
Category E    City of Honolulu, USA
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape Coffs Harbour,  
   Australia
Heritage Management  Changshu, P.R. China
Environmentally Sensitive Practices City of Tshwane,  
   S.Africa
Community Involvement Nieuwlande  
   Netherlands
Planning for the Future   Port Moody, Canada
Bursary Award:  Celje, Slovenia

PROJECTS: 
Natural  Mission Hills Golf Resort,
  Shenzhen, P.R. China
  Growling Frog Public Golf
  Course, Whittlesea, Australia 
Built  Riviera Garden, Shanghai
  Shimao Group
Special Award:  Saint-Michel Environmental
  Complex, Montreal, Canada
2005 
Category A     Dungannon, Ireland 
Category B     Erandio, Spain
Category C    Songjiang, P.R. China
Category D    Coventry, England
Category E    Tshwane, South Africa
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape Whittlesea, Australia
Heritage Management  Pilsen, Czech Repub.
Environmentally Sensitive Practices City of Westminster, USA
Community Sustainability Tshwane, S.Africa
Planning for the Future   Whistler, Canada
Bursary Award:  Kecskemet, Hungary

PROJECTS:
Natural  Glenridge Quarry Naturalization  
  Site, Niagara, Canada 
Built  Oriental Hawana, Guangzhou, 
  P.R. China
2006
Category A     Dungannon, Ireland 
Category B     Brasschaat, Belgium
Category C    Gateshead, England
Category D    Waikatere, New Zealand
Category E   Dongguan, P.R. China
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape Muskiz, Spain
Heritage Management  Dongguan, P.R. China
Environmentally Sensitive Practices Randwick, Australia

Community Sustainability Ucleulet, Canada
Healthy Lifstyle  Meilin P.R. China
Planning for the Future   Whittlesea, Australia
Bursary Award:  Abuja, Nigeria

PROJECTS:
Natural  Randwick, Australia 
Built  Floraland Sunny Lido, P.R. China

2007
Category A  Clonakilty, Ireland
Category B Kladno, Czech Republic
Category C Ipswich, Australia
Category D Malmo, Sweden
Category E Twujun District, Changzhou, 
  P.R. China
Criteria Awards:
Community Sustainability St Walburg, Canada
Enhancement of the Landscape Lyon, France
Heritage Management, Manukau New Zealand
Environmentally Sensitive Practices Gran Canaria, Spain
Healthy Lifestyle  Richmond, Canada  
Planning For the Future  St Cloud, USA

PROJECTS:
Natural   Dorothy Nyembe Education Centre,  
  Johannesburg, South Africa
Built   King Abdulaziz Historical Centre,  
  Riyadh, Saudi Arabia 
Built (P.R. China) Beijing Riverside, P.R. China
Bursary Award: Greening of Soweto, Johannesburg
Personal Award: Wang Shi, P.R. China

2008
Category A     Greystones, Ireland
Category B    New Plymouth, New Zealand
Category C    Broadland, England
Category D    Changxing, P.R. China
Category E    Municipality of York, Canada
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape Nieuwpoort,Belgium
Heritage Management  Ogema, Canada
Environmentally Sensitive Practices
Community Involvement   New Plymouth,  
   New Zealand
Healthy Lifestyle  Newark on Trent  
   England
Planning for the Future   Johannesburg, 
   South Africa 

PROJECTS:
Natural  New Plymouth, New Zealand - Coastal Walkway
Built  Dongguan, P.R. China - The World is Mine
Bursary Award: Broadland, England - Stairway
  Newark on Trent, England 
  - Health for All
Personal Award: Bob Harvey, New Zealand

2009
Category A   Gibsons, Canada                                       
Category B Newark on Trent, England                                        
Category C Melville, Australia
Category D Shilong, P.R. China
Category E Dalian, P.R. China
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape Jihlava, 
   Czech Republic
Heritage Management  Broadland, England
Environmentally Sensitive Practices Canada Bay,  
   Australia
Community Sustainability  Melville, Australia
Healthy Lifestyle  Newark on Trent,  
   England
Planning For the Future  Gibsons, Canada

PROJECTS:
Natural         Schwalm-Eder-Kreis, Germany  
  – 100 Steps to Global Protection          
Built   Beijing, P.R. China
  – Hopson No8 Royal Park                                    
Bursary Award: Chrudim, Czech Republic –  
  Regeneration of Recreation Area
Personal Award: Liang Guoying, P.R. China
Special Award:  Shen Ruiqing, P.R. China

2010
Category A     Emly, Ireland 
Category B    Chrudim, Czech Republic
Category C    Norwich, England
Category D    Odense, Denmark
Category E    Wuxi, P.R. China
Special City Award:  Medellin, Colombia
Criteria Awards:
Enhancement of the Natural
and Built Landscape  Odense, Denmark
Arts, Culture and Heritage Dongcheng,
   P.R. China
Environmental Best Practice Wuxi, P.R. China
Community Sustainability Porirua, 
   New Zealand
Healthy Lifestyle  Chrudim,
   Czech Republic
Strategic Planning  Portland Region,  
   USA
PROJECTS:
Natural  Johannesburg, South Africa
Built  Vancouver, Canada
Socio-Economic Porirua, New Zealand
Special Project Award: Norwich, England




