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Vecpiebalgas novada pašvaldības konkursa „Sakoptākā sēta”
NOLIKUMS
1. Konkursa organizētājs
1.1. Konkursa „Sakoptākā sēta” organizētājs ir Vecpiebalgas novada pašvaldība (turpmāk –
Pašvaldība).
2. Konkursa mērķi:
2.1. Noskaidrot sakoptākās sētas (privātmājas), lauku viensētas ar saimniecību, viesu mājas, iestādes
un uzņēmumus, krāšņākos balkonus Vecpiebalgas novadā (turpmāk – Novads).
2.2. Ieinteresēt un iesaistīt Novada iedzīvotājus labiekārtot un sakopt sev piederošos īpašumus.
2.3. Veicināt iedzīvotājus pievērsties videi draudzīga īpašuma apsaimniekošanā.
2.4. Popularizēt sakoptākos īpašumus Novadā un ārpus tā.
3. Konkursa norise
3.1. Konkurss notiek laika posmā no 15. jūlija līdz 1. septembrim.
3.2. Konkurss tiek izsludināts Pašvaldības mājas lapā www.vecpiebalga.lv un informatīvajā izdevumā
„Vecpiebalgas Novada Ziņas”.
3.3. Finansējums konkursa organizēšanai tiek plānots Pašvaldības kārtējā gada budžetā.
4. Konkursa dalībnieki
4.1. Konkursā tiek aicināti piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kuras Novadā izveidojušas
skaisti sakoptu vidi dzīves vai darba vietā, lauku sētā, vasaras mītnē, uzņēmuma teritorijā vai
daudzdzīvokļu mājā.
4.2. Konkursam var pieteikties paši īpašumu apsaimniekotāji vai īpašnieki, kā arī var būt citu ( paziņu,
kaimiņu utt.) izvirzīti, ja īpašuma apsaimniekotājs vai īpašnieks tam piekritis.
4.3. Konkursam dalībniekus nedrīkst pieteikt vērtēšanas komisijas locekļi.
4.4. Pieteikums konkursam (1. pielikums) jāiesniedz Pašvaldībā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā,
Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, pagastu pārvaldes vadītājiem vai sūtot uz e-pastu
vecpiebalga@vecpiebalga.lv no 15. jūnija līdz 14. jūlijam.
5. Vērtēšanas nominācijas
5.1. Vērtēšana notiek piecās grupās:
5.1.1. sakoptākā sēta (privātmāja);
5.1.2. sakoptākā saimniecība;
5.1.3. krāšņākais balkons;
5.1.4. sakoptākā viesu māja;
5.1.5. sakoptākais uzņēmums.
6. Vērtēšanas komisija ( turpmāk – Komisija)
6.1. Komisijā var būt pārstāvji no Pašvaldības vadības, deputātiem, pagastu pārvaldes vadītājiem,
attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas speciālistiem, kā arī citi pieaicināti
speciālisti.
6.2. Komisijas sastāvs tiek izveidots uz izpilddirektora rīkojuma pamata.
6.3. Komisijā var būt ne vairāk kā 5 locekļi.
6.4. Par konkursa rezultātiem Komisija sniedz atskaiti septembra domes sēdē.
7. Vērtēšanas procedūra
7.1. Grupā “Sakoptākā sēta ( privātmāja) ” tiek vērtēts:
7.1.1. kopskats;
7.1.2. ēkas stāvoklis;
7.1.3. zāliens;
7.1.4. apstādījumu kompozīcija;
7.1.5. atpūtas zona (vieta, laukums);

7.1.6. atkritumu savākšana;
7.1.7. karoga masts.
Par katru kritēriju var iegūt 0-2 punkti ( 2 punkti- skaisti, pārdomāti, estētiski; 1- labi, vienkārši,
sakopti; 0- nav novērtējams). Var tikt piešķirti līdz 2 papildpunktiem par konkrētai sētai īpašo raksturīgo. Kopā līdz 16 punktiem.
7.2. Grupā “Sakoptākā saimniecība” tiek vērtēts:
7.2.1. kopskats;
7.2.2. piebraucamais ceļš;
7.2.3. zāliens;
7.2.4. apstādījumu kompozīcija;
7.2.5. lauku kultūra;
7.2.6. atpūtas zona (vieta);
7.2.7. karoga masts;
7.2.8. īpašuma nosaukuma noformējums;
7.2.9. atkritumu savākšana.
Par katru kritēriju var iegūt 0-2 punkti ( 2 punkti- skaisti, pārdomāti, estētiski; 1- labi, vienkārši,
sakopti; 0- nav novērtējams). Var tikt piešķirti līdz 2 papildpunktiem par konkrētai saimniecībai
īpašo–raksturīgo. Kopā līdz 20 punktiem.
7.3. Grupā “Krāšņākais balkons” tiek vērtēts:
7.3.1. balkona kopskats;
7.3.2. dekoratīvo un krāšņumaugu kompozīcija;
Par katru kritēriju var iegūt 0-2 punkti ( 2 punkti- skaisti, pārdomāti, estētiski; 1- labi, vienkārši,
sakopti; 0- nav novērtējams). Var tikt piešķirts līdz 1 papildpunktam par konkrētam balkonam
īpašo–raksturīgo. Kopā līdz 5 punktiem.
7.4. Grupā “Sakoptākā viesu māja” tiek vērtēts:
7.4.1. kopskats;
7.4.2. piebraucamais ceļš;
7.4.3. zāliens;
7.4.4. apstādījumu kompozīcija;
7.4.5. atpūtas zona (vieta);
7.4.6. karoga masts;
7.4.7. īpašuma nosaukuma noformējums;
7.4.8. atkritumu savākšana.
Par katru kritēriju var iegūt 0-2 punkti ( 2 punkti- skaisti, pārdomāti, estētiski; 1- labi, vienkārši,
sakopti; 0- nav novērtējams). Var tikt piešķirti līdz 2 papildpunktiem par konkrētai viesu mājai
īpašo–raksturīgo. Kopā līdz 18 punktiem.
7.5. Grupā “Sakoptākais uzņēmums” tiek vērtēts:
7.5.1. kopskats;
7.5.2. ēkas vizuālais stāvoklis;
7.5.3. apstādījumu kompozīcija;
7.5.4. atkritumu savākšana;
7.5.5. īpašuma nosaukuma noformējums;
7.5.6. stāvlaukums (pagalms), piebrauktuve.
Par katru kritēriju var iegūt 0-2 punkti ( 2 punkti- skaisti, pārdomāti, estētiski; 1- labi, vienkārši,
sakopti; 0- nav novērtējams). Var tikt piešķirti līdz 2 papildpunktiem par konkrētam uzņēmumam
īpašo–raksturīgo. Kopā līdz 14 punktiem.
8. Apbalvošana
8.1. Informācija par konkursa uzvarētājiem visās nominācijās tiek publicēta informatīvajā izdevumā “
Vecpiebalgas Novada Ziņas” un mājas lapā www.vecpiebalga.lv.
8.2. Apbalvošana notiek Pašvaldības rīkotajā pasākumā.
8.3. Galvenā balva uzvarētājiem - vienas dienas ekskursija pa Latviju.
8.4. Speciālbalva uzvarētājiem grupās “Sakoptākā sēta (privātmāja)” un “Sakoptākā saimniecība” –
ZAAO nodrošina bezmaksas 240 l atkritumu konteineru izvešanu līdz 6 reizēm gadā.
8.4. Ekskursijā drīkst piedalīties arī Pašvaldības un Komisijas pārstāvji.

Vecpiebalga novada domes priekšsēdētājs

I. Putniņš

1.PIELIKUMS
Vecpiebalgas novada pašvaldības
konkursa “Sakoptākā sēta” nolikumam

PIETEIKUMS
Vecpiebalgas novada pašvaldības konkursam
“Sakoptākā sēta”
Pieteikums jāiesniedz Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā,
Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, kādā no pagastu pārvaldēm tās vadītājam vai
sūtot uz e-pastu vecpiebalga@vecpiebalga.lv no 15. jūnija līdz 14. jūlijam.
Īpašums/objekts tiek
pieteikts grupā (atzīmēt
vajadzīgo)

Sakoptākā sēta (privātmāja)
Sakoptākā saimniecība
Krāšņākais balkons
Sakoptākā viesu māja
Sakoptākais uzņēmums

Īpašuma/objekta
nosaukums, adrese
Īpašnieks:
Vārds, uzvārds
Tālruņa Nr.
E-pasta adrese
Pieteicējs (ja pieteicējs nav
īpašnieks):
Vārds, uzvārds
Tālruņa Nr.
E-pasta adrese
Piezīmes

Īpašnieks/pieteicējs: ________________________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

Datums:___________________________________

