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(protokols Nr. 9, § 9.) 
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Aglonas novada pašvaldības 

konkursa „Sakoptākā sēta” nolikums 

 
1. Konkursa organizētājs 

1.1. Konkursa „Sakoptākā sēta” (turpmāk – Konkurss) organizētājs ir Aglonas novada pašvaldība. 

 

2. Konkursa mērķi un uzdevumi 

2.1. Veicināt pašvaldības teritorijas sakopšanu. 

2.2. Godināt īpašnieku vai apsaimniekotāju ieguldījumu sava īpašuma, sētas un apkārtnes 

labiekārtošanā; 
2.3. Aktivizēt novada iedzīvotājus savas darba un dzīves vides sakopšanā un latviskās kultūrvides 

veidošanā; 

2.4. Motivēt novada iedzīvotājus būt atbildīgiem par sava īpašuma sakopšanu; 

2.5. Popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi un sasniegumus. 

 

3. Konkursa nominācijas 

3.1. Konkursā tiek noskaidroti uzvarētāji sekojošās nominācijās: 
3.1.1. Skaistākā lauku sēta; 

3.1.2. Skaistākā māja ciemā; 

3.1.3. Sakoptākais daudzdzīvokļu nams; 

3.1.4. Skaistākais viesu nams; 

3.1.5. Sakoptākā uzņēmuma/zemnieku saimniecības teritorija. 

3.2. Konkursa vērtēšanas komisija pēc saviem ieskatiem kādu no vērtējamajiem objektiem var 

izvirzīt apbalvošanai ar speciālbalvu vai veicināšanas balvu. 

3.3. Iestādes un struktūrvienības, kas tiek finansētas no pašvaldības budžeta, var piedalīties 

konkursā, bet netiek vērtētas punktā 3.1. paredzētajās nominācijās, taču var saņemt komisijas 

veicināšanas balvu.  
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4. Konkursa dalībnieku pieteikšanas veids un laiks 

4.1. Dalību konkursā var pieteikt jebkura fiziska vai juridiska persona, t.sk. iedzīvotājs, īpašuma 

īpašnieks, apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona par savu vai citu īpašumu. Piesakot citas 

personas īpašumu konkursam, jāsaņem īpašnieka rakstveida piekrišana (Nolikuma 

1.pielikums). 

4.2. Konkursa dalībnieku pieteikšanas laiks no 5.jūlija līdz 25. jūlijam. 

4.3. Konkursam var pieteikties pie Aglonas novada domes lietvedes: Somersētas ielā 34, 

Aglonā (1.stāvā), vai zvanot uz tel. 65324570, kā arī elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-

pasta adresi: padome@aglona.lv. 

Ar 2020.gada 26.marta grozījumi (protokols Nr. 7; 8) 
 

 

5. Konkursa norises laiks 

5.1. Konkurss norisinās no 15.jūlija līdz 31.jūlijam. 

 

6. Vērtēšanas komisija 

6.1. Vērtēšanas komisija tiek izveidota ar novada domes izpilddirektora rīkojumu piecu cilvēku 

sastāvā. Komisijā tiek izvirzīts vismaz viens pārstāvis no katras novada pagasta pārvaldes. 

6.2. Vērtēšanas komisija no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju. 

6.3. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs: 

6.3.1. Izziņo vērtēšanas komisijas darba grafiku; 

6.3.2. Izziņo vērtēšanas komisijas sanāksmju laiku un vietu; 

6.3.3. Līdz 31.jūlijam paraksta un iesniedz Aglonas novada pašvaldībai vērtējuma protokolu 

ar uzvarētājiem nominācijās. 

6.4. Vērtēšanas komisijai ir tiesības neizziņot uzvarētāju kādā no nominācijām. 

6.5. Komisija īpašumu vērtē tikai ar īpašnieka, valdītāja vai citas pilnvarotas personas atļauju un 

viņa klātbūtnē.  

6.6. Vērtēšanas procedūras laikā komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamo objektu, iegūtos 

materiālus izmantot noslēguma pasākumā (ievietot vietējā pašvaldības informatīvajā 

izdevumā un citos saziņas līdzekļos). 

 

7. Vērtēšanas procedūra 

7.1. Katrs komisijas loceklis aizpilda tabulu par katru objektu (Nolikuma pielikums Nr.2), 

vērtējumu apliecinot ar savu parakstu, Komisijas loceklis ir tiesīgs piešķirt papildus punktus, 

tos pamatojot. Maksimālais punktu skaits – 55. 

7.2. Pretendentu vērtējums notiek pēc punktu sistēmas: 

7.2.1. Kopskats (ēku, pagalma, iebraucamā ceļa, dārza izvietojums, to iekļaušanās 

apkārtējā vidē) – maksimālais punktu skaits 10; 

7.2.2. apzaļumošana (zāliens, koku, dekoratīvu stādījumu izvietojums, celiņi) - 

maksimālais punktu skaits 10; 

7.2.3. Atpūtas vietas (mazās arhitektūras formas, ūdens tilpnes)  – maksimālais punktu 

skaits 10; 

7.2.4. dzīvojamās un saimniecības ēku stāvoklis- 5 

7.2.5. Atkritumu savākšana – maksimālais punktu skaits 5; 

7.2.6. Karoga masts vai karoga turētājs – maksimālais punktu skaits 5; 

7.2.7. Īpašuma nosaukuma noformējums, pastkastīte - maksimālais punktu skaits 5; 

7.2.8. Papildus punkti – maksimālais punktu skaits 5. 

7.3. Par konkursa uzvarētāju tiek atzīts tas dalībnieks, kurš attiecīgajā nominācijā saņēmis 

visvairāk punktu. 
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8. Apbalvošana 

8.1. Konkursa Galvenās balvas ieguvējiem katrā nominācijā tiek pasniegta plāksne par sakoptāko 

sētu Aglonas novadā attiecīgajā gadā un balva. 

8.2. Visiem dalībniekiem tiek piešķirti novada domes atzinības raksti. 

8.3. Uzvarētāju apbalvošana notiek Aglonas novada svētku svinīgajā pasākumā. 

8.4. Konkursa balvu fonds tiek paredzēts katra kārtējā gada budžetā. 

8.5. Informācija par konkursa rezultātiem tiek publicēta informatīvajā izdevumā ,,AglonasNovada 

Vēstis" un ievietota Aglonas novada domes mājas lapā www.aglona.lv. 

 

9. Konkursa ierobežojumi 

9.1. Konkursā netiek vērtētas komisijas locekļu sētas. 

9.2. Komisija nevērtē iesniegto pieteikumu, ja nekustamā īpašuma īpašnieks:  

9.2.1. Ir parādā nekustamā īpašuma nodokli vai citus maksājumus pašvaldības budžetā; 

9.2.2. Ir veicis nelikumīgu būvniecību īpašumā; 

9.2.3. Nav ievērojis īpašuma apsaimniekošanas vai atkritumu savākšanas noteikumus un/vai 

pēdējā gada laikā ir sodīts par pārkāpumiem īpašuma apsaimniekošanas jomā. 

 

   

 

Domes priekšsēdētājs                                                                      Juris Butēvics 
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1.pielikums  

Konkursa „Sakoptākā sēta” nolikumam  

PIETEIKUMS 

Es, ____________________________________________________, vēlos pieteikt (jebkura fiziskas personas 

vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums) nekustamo īpašumu 

_____________________________________________, (īpašuma nosaukums) kas atrodas Aglonas novada 

_____________________________________ (īpašuma adrese) 

______________________________________________________________, kā Pretendentu Aglonas novada 

pašvaldības organizētajam konkursam „Sakoptākā sēta” nominācijā (lūdzam atzīmēt vienu no tām):  

 □ Skaistākā lauku sēta; 

 □ Skaistākā māja ciemā; 

□ Sakoptākais daudzdzīvokļu nams; 

□ Skaistākais viesu nams; 

□ Sakoptākā uzņēmuma/zemnieku saimniecības teritorija 

 

□ Ārpus nominācijām – no pašvaldības budžeta līdzekļiem finansētas iestādes un struktūrvienības 

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar konkursa nolikumu un izvirzu Pretendentu dalībai konkursā. 

___________________________ (paraksts, paraksta atšifrējums) _______.gada____________________  

Īpašnieka vai kontaktpersonas tālrunis: e-pasts: 

______________________________________________________ _ 

Piekrītu: īpašnieks ___________________________________ (īpašnieka vārds, uzvārds) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.pielikums  

Konkursa „Sakoptākā sēta” nolikumam  

 

Konkursa „Sakoptākā sēta” vērtēšanas kritēriji 

N.p.k. Kritēriji Maksimālais punktu 

skaits 

Piešķirtais punktu 

skaits 

1. Kopskats (ēku, pagalma, iebraucamā 

ceļa, dārza izvietojums, to 

iekļaušanās apkārtējā vidē ); 
 

10  

2. apzaļumošana (zāliens, koku, 

dekoratīvu stādījumu izvietojums, 

celiņi); 
 

10  

3. Atpūtas vietas (mazās arhitektūras 

formas, ūdens tilpnes)   
 

10  

4. dzīvojamās un saimniecības ēku 

stāvoklis 
 

5  

5. Atkritumu savākšana  
 

5  

6. Karoga masts vai karoga turētājs  5  

7. Īpašuma nosaukuma noformējums, 

pastkastīte 

5  

8. Papildus punkti 5  

 KOPĀ 55  

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                   _____________________ 


