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APSTIPRINĀTS 

ar Krustpils novada pašvaldības domes  

2019.gada 22.maija lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 6,  5.punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības  

konkursa „Krustpils novada sakoptākā sēta” nolikums 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Konkursu „Krustpils novada sakoptākā sēta” (turpmāk – konkurss) organizē 

Krustpils novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ar mērķi: 

1.1. veicināt sakoptu un labiekārtotu vidi Krustpils novadā; 

1.2. ieinteresēt un iesaistīt Krustpils novada iedzīvotājus teritorijas labiekārtošanā, 

pilnveidošanā un sakopšanā; 

1.3. novērtēt Krustpils novada iedzīvotāju ieguldījumu īpašumu labiekārtošanā; 

1.4. popularizēt sakoptākos īpašumus un Krustpils novadu kā dzīves vietu perspektīvā, 

labi sakārtotā un sakoptā vidē; 

1.5. veicināt un attīstīt vēlmi Krustpils novada pagastu savstarpējai sadarbībai un 

novada iepazīšanai. 

2. Konkursā piedalās: 

2.1. ikviens Krustpils novada individuālās mājas vai viensētas īpašnieks, nekustamā 

īpašuma nomnieks vai apsaimniekotājs; 

2.2. daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, īpašnieki vai apsaimniekotāji (biedrība, 

nodibinājums vai iecelts pārstāvis); 

2.3. uzņēmumi; 

2.4. piesakoties konkursam, dalībnieki vai personas, kas piesaka cita īpašnieka 

īpašumu, iesniedz pieteikumu (1.pielikums), kas vienlaicīgi ir apliecinājums dalībai konkursā 

un piekrišana personas datu apstrādei. 

3. Konkursa vērtēšanas komisijas locekļu īpašumi netiek vērtēti. 

 

II. Konkursa nominācijas 

4. Konkursa uzdevums ir noteikt balvu ieguvējus šādās nominācijās: 

4.1. sakoptākā lauku viensēta Krustpils novadā; 

4.2. sakoptākā ģimenes māja ciematā Krustpils novadā; 

4.3. sakoptākā daudzdzīvokļu māja Krustpils novadā; 

4.4. sakoptākais tūrisma uzņēmums Krustpils novadā; 

4.5. sakoptākais ražojošais uzņēmums Krustpils novadā; 
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4.6. sakoptākā zemnieku saimniecība Krustpils novadā; 

 

III. Konkursa norise un vērtēšana 

5. Pašvaldība izsludina konkursu publicējot paziņojumu Krustpils novada 

informatīvajā izdevumā “Krustpils Novadnieks”, pašvaldības tīmekļvietnē www.krustpils.lv, 

sociālajos tīklos. 

6. Konkurss norisinās no maija līdz jūlijam. 

7. Uz konkursa norises laiku vērtēšanas komisiju 7 cilvēku sastāvā katru gadu izveido 

un apstiprina pašvaldības dome. 

8. Vērtēšanas komisijas darbu organizē komisijas priekšsēdētājs, kurš: 

8.1. izziņo vērtēšanas komisijas darba grafiku; 

8.2 saskaņo ar konkursa dalībnieku vērtēšanas laiku; 

8.2. izziņo vērtēšanas komisijas sanāksmju laiku un vietu; 

8.3. paraksta un iesniedz Krustpils novada pašvaldībai vērtējuma protokolu ar 

uzvarētājiem nominācijās. 

 

IV. Vērtēšanas procedūra 

9. Katrs komisijas loceklis aizpilda tabulu par katru objektu, vērtējumu apliecinot ar 

savu parakstu (2. pielikums). 

10. Pretendentu vērtējums notiek pēc punktu sistēmas. 

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

saņēmis visvairāk punktu. 

12. Vērtēšanas procedūras laikā komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamo 

objektu, iegūtos materiālus izmantot noslēguma pasākumā. 

13. Konkursa rezultātus komisija apkopo un iesniedz Krustpils novada pašvaldībā līdz 

kalendārā gada 15.jūlijam. 

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

 

V. Apbalvošana 

15. Balvu fondu veido no pašvaldības budžeta. 

16. Apbalvošanai katrā nominācijā tiek izvirzīti pirmo trīs vietu ieguvēji. 

17. Nominācijas uzvarētājs saņem Atzinības rakstu (3.pielikums) un balvu 200 eiro 

apmērā, 2.vietas ieguvējs saņem veicināšanas balvu 100 eiro apmērā un 3. vietas ieguvējs 

saņem veicināšanas balvu 50 eiro apmērā. 

18. Atzinības raksta saņēmēju reģistrē pašvaldībā atbilstoši nolikumā “Par Krustpils 

novada pašvaldības apbalvojumiem – Goda rakstu un Atzinības rakstu” noteiktajai 

apbalvojumu reģistrācijas kārtībai.  

19.  Komisija var piešķirt speciālo veicināšanas balvu 100 eiro apmērā.  

20. Konkursa uzvarētāji nominācijās tiek pasludināti un apbalvoti Krustpils novada 

Annas un Jēkaba dienas pasākumā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs K.Pabērzs 

 

 

 

  

http://www.krustpils.lv/


2. pielikums 

konkursa „Krustpils novada sakoptākā sēta” nolikumam 

 

VĒRTĒŠANAS TABULA 

 

N.p.k. Vērtēšanas kritēriji Maksimāli 

piešķiramie 

punkti 

1.  Teritorijas kopskats un sētas plānojums  10 

2.  Galvenā ieeja 3 

3.  Iebraucamais ceļš 3 

 

4.  Zālājs 3 

5.  Koki, krūmi, dekoratīvie stādījumi 5 

6.  Tehnikas novietnes, automašīnu stāvvietas 3 

7.  Atkritumu novietnes (konteineri), iztukšošanas ērtums 5 

8.  Atpūtas vietas 5 

9.  Teritorijas bērnu atpūtai 5 

10.  Karoga masts vai turētājs, atrašanās vieta 3 

11.  Pastkastīte 3 

12.  Mājas nosaukuma atrašanās vieta 3 

 

 

Komisijas loceklis _________________________________________ 

(vārds, uzvārds, paraksts)  

 

Datums: 


