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Kandavas novada domes konkursa 

„Sakoptākā sēta” 

NOLIKUMS 
 

1.Konkursa organizētājs 

  1.1.Konkursa „Sakoptākā sēta” organizētājs ir Kandavas novada dome. 

 

2.Konkursa mērķis 

2.1.Noskaidrot sakoptākās lauku sētas, zemnieku saimniecības , uzņēmumu 

teritorijas, iestādes, viesu mājas, individuālās dzīvojamās mājas un daudzdzīvokļu mājas  

Kandavas pilsētā un pagastos; 

2.2.Ieinteresēt un iesaistīt Kandavas novada iedzīvotājus labiekārtot un sakopt sev 

piederošos īpašumus; 

2.3. Veicināt iedzīvotājus pievērsties videi draudzīga īpašuma apsaimniekošanā; 

2.4. Popularizēt sakoptākos īpašumus Kandavas novadā un ārpus tā. 

 

3.Konkursa norise 

    3.1.Konkurss notiek laika posmā no 1.jūlija līdz 1.septembrim; 

   3.2. Konkurss tiek izsludināts Kandavas novada pašvaldības mājas lapā 

www.kandava.lv un informatīvajā izdevumā „Kandavas Novada Vēstnesis”; 

   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 

Kandavas novadā izveidojušas skaisti sakoptu vidi dzīves vai darba vietā, lauku sētā, 

vasaras mītnē, uzņēmuma teritorijā vai daudzdzīvokļu mājā; 

   4.2. Iepriekšējo 3 gadu konkursa uzvarētāji netiek vērtēti; 

 4.3. Konkursam var pieteikties paši īpašumu apsaimniekotāji vai īpašnieki, kā arī 

var būt citu ( paziņu, kaimiņu utt.) izvirzīti;  

 4.4. Piesakoties vai piesakot dalībnieku konkursā jābūt norādītam, kurā no 5.1. 

punktā minētajām grupām konkursants tiek izvirzīts; 

 4.5. Pieteikumi konkursam adresējami Kandavas novada domei vai pagastu 

pārvaldes vadītājiem no 1.jūlija līdz 10.jūlijam. 

 

5.Vērtēšanas nominācijas 

  5.1.Vērtēšana notiek piecās grupās: 

     5.1.1. iestādes un uzņēmumi; 
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     5.1.2. zemnieku saimniecības; 

     5.1.3. viesu mājas; 

  5.1.4. daudzdzīvokļu mājas; 

  5.1.5. sakoptākās sētas ( privātmājas) 

 

6.Vērtēšanas komisija ( turpmāk – Komisija) 

     6.1. Komisijā var būt pārstāvji  no domes vadības, deputātiem, pagastu pārvaldes 

vadītājiem, nekustamo īpašumu nodaļas speciālistiem; 

 6.2.  Komisijas sastāvs tiek izveidots uz rīkojuma pamata;  

 6.3.  Komisija konkursa laikā vērtēšanai drīkst pieaicināt iepriekšējā gada 

sakoptāko lauku sētu un īpašumu laureātus, kā arī citus speciālistus pēc vajadzības; 

 6.4.  Par konkursa rezultātiem Komisija sniedz atskaiti septembra domes sēdē; 

 6.5. Komisija drīkst vienoties par skaitu, cik apbalvošanai tiek izvirzīti no katras 

5.punktā minētās grupas. 

 

7.Vērtēšanas procedūra 

 7.1. grupā “ Iestādes un uzņēmumi” tiek vērtēts:  

  7.1.1. kopskats; 

  7.1.2. ēkas stāvoklis; 

  7.1.3.  apstādījumu kompozīcija; 

  7.1.4.  atkritumu savākšana; 

  7.1.5. īpašuma nosaukuma noformējums; 

  7.1.6.  stāvlaukums ( pagalms), piebrauktuve.  

Par katru kritēriju var iegūt 0-2 punkti ( 2 punkti- skaisti, pārdomāti, estētiski; 1- labi, 

vienkārši, sakopti;  0- nav novērtējams). Kopā līdz 12 punktiem. 

 7.2. grupā “ Zemnieku saimniecības” 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). Kopā līdz 18 punktiem. 

 7.3. grupā “Viesu mājas” tiek vērtēts: 

  7.3.1.  kopskats; 

  7.3.2.  piebraucamais ceļš 

  7.3.3. zāliens 

  7.3.4. apstādījumu kompozīcija; 

  7.3.5.  atpūtas zona ( vieta); 

  7.3.6.   karoga masts; 

  7.3.7.   īpašuma nosaukuma noformējums; 

  7.3.8.  atkritumu savākšana 

Par katru kritēriju var iegūt 0-2 punkti ( 2 punkti- skaisti, pārdomāti, estētiski; 1- labi, 

vienkārši, sakopti; 0- nav novērtējams). Kopā līdz 16 punktiem. 

 7.4. grupā “Daudzdzīvokļu mājas” tiek vērtēts: 

  7.4.1.  kopskats; 

  7.4.2.  ēkas stāvoklis; 

  7.4.3.  atkritumu savākšana; 

  7.4.4.   stāvlaukums ( pagalms); 

  7.4.5.  bērnu rotaļu laukumi; 

  7.4.6.  atpūtas vieta; 



  7.4.7.  balkoni ( lodžijas); 

  7.4.8.  kāpņu telpas, ārdurvis; 

  7.4.9.  mājas iedzīvotāju kopīgi ieguldītais darbs. 

Par katru kritēriju var iegūt 0-2 punkti ( 2 punkti- skaisti, pārdomāti, estētiski; 1- labi, 

vienkārši, sakopti; 0- nav novērtējams). Kopā līdz 18 punktiem; 

 7.5. grupā “Sakoptākās sētas ( privātmājas) ” tiek vērtēts: 

  7.5.1.  kopskats; 

  7.5.2.  ēkas stāvoklis; 

  7.5.3.  zāliens; 

  7.5.4.   apstādījumu kompozīcija; 

  7.5.5.   atpūtas zona ( vieta, laukums); 

  7.5.6.  atkritumu savākšana ; 

  7.5.7. karoga masts. 

Par katru kritēriju var iegūt 0-2 punkti ( 2 punkti- skaisti, pārdomāti, estētiski; 1- labi, 

vienkārši, sakopti; 0- nav novērtējams). Kopā līdz 14 punktiem. 

7.6. pēc komisijas ieskatiem par oriģinalitāti konkursa dalībniekam var piešķirt 

papildus līdz 5 punktiem. 

 

8.Apbalvošana 

8.1.Informācija par konkursa uzvarētājiem visās  nominācijās tiek publicēta 

informatīvajā izdevumā “ Kandavas Novada Vēstnesis” un mājas lapā www.kandava.lv; 

8.2. Apbalvošana notiek gadskārtējos zemnieku un  uzņēmēju svētkos novembrī; 

8.3. Galvenā balva- vienas dienas ekskursija pa Latviju; 

8.4. Ekskursijā drīkst piedalīties arī konkursa organizētāja pārstāvji un vērtēšanas 

komisija. 

 

Kandavas novada domes priekšsēdētājs    ( sakoptākā sēta nolikums)    N.Štoferts 
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