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Konkursa 

„Bērzgales pagasta sakoptākā sēta 2015” 

Nolikums 

 

Konkursa devīze: IEDVESMOT. PAMANĪT. NOVĒRTĒT. 

1. Konkursa organizētājs ir Bērzgales pagasta pārvalde 

2. Konkursa norises laiks 2015. gada 15.maijs – 15. jūnijs. 

3. Konkursa mērķis:  

1. sekmēt Bērzgales pagasta iedzīvotāju atbildību par sava īpašuma 

sakārtošanu; 

2. sekmēt pagasta teritorijas sakopšanu,  

3. veicināt sakoptāko sētu pieredzes pārņemšanu, 

4. celt pagasta iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu par savu sētu, pagastu. 

5. rosināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību kultūrvides veidošanā; 

6. rosināt labās pieredzes, skaistuma izpratnes pārņemšanu; 

4. Konkursu rīko Bērzgales pagasta pārvalde. 

5. Pretendentus (objektus) konkursam var pieteikt sekojošās nominācijās:  

5.1. Lauku sētas; 

5.2. Individuālās dzīvojamās mājas; 

5.3. Daudzdzīvokļu mājas; 

5.4. Iestādes un uzņēmumi. 

6. Pieteikumi konkursam: 

6.1. Pretendentus (objektus) konkursam piesaka objekta īpašnieks vai 

jebkura cita persona, kurai objekta īpašnieks ir devis savu piekrišanu: 

6.1.1. rakstiski ar pagasta pārvaldei adresētu vēstuli; 

6.1.2. e-pastā: info@berzgale.lv  

6.1.3. zvanot uz tālruni 64644633, 28378899. 

6.2. pieteikumā jānorāda pieteiktās sētas saimnieka un pieteicēja 

kontaktinformācija 

6.3. Pieteikumu jāiesniedz līdz 15. jūnijam Bērzgales pagasta pārvaldē. 

6.4. Apskates objektus ir tiesības izvēlēties arī apskates komisijai. 

7. Konkursa ierobežojumi 
7.1. Vērtēšanas komisijas dalībnieku īpašumi konkursā netiek vērtēti 

7.2. pretendenti, kuri saņēmuši konkursa „Bērzgales pagasta sakoptākā sēta” 

laureāta titulu, konkursā nedrīkst piedalīties nākamos 5 gadus. 

8. Konkursa vērtēšana: 

8.1. Pretendentus vērtē komisija, kuru izveido Bērzgales pagasta pārvalde 

sadarbībā ar iedzīvotāju konsultatīvo padomi. Komisijas sastāvā ir ne 

mazāk kā trīs cilvēki.  
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8.2. Konkursu vērtēšana tiek organizēta līdz 18.jūnijam. 

8.3. Katrs komisijas loceklis aizpilda tabulu par katru objektu, vērtējumu 

apliecina ar savu parakstu. 

8.4. Komisijas loceklis tiesīgs piešķirt papildus punktus, piezīmēs 

paskaidrojot papildus punktu piešķiršanas iemeslus. 

8.5. Pretendentu vērtējums notiek pēc punktu sistēmas: 

 

N.p.k. Kritērijs Maksimālais punktu 

skaits 

1.  Kopskats 10 

2.  Iebraucamais ceļš 5 

3.  Zāliens 6 

4.  Augu kompozīcijas 7 

5.  Atpūtas vietas 7 

6.  Mazās arhitektūras formas 6 

7.  Ēkas 9 

8.  Atkritumu savākšana 8 

9.  Karoga masts vai karoga 

turētājs 

3 

10.  Pastkastīte 3 

11.  Īpašuma nosaukuma 

noformējums 

3 

12.  Papildus punkti 5 

 

8.6. Par konkursa uzvarētāju tiek atzīts tas dalībnieks, kurš attiecīgajā 

nominācijā saņēmis visvairāk punktus. 

9. Vispārīgie konkursa noteikumi: 

9.1. Komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamo objektu, iegūtos 

materiālus izmantot noslēguma pasākumā un pagasta prezentācijas 

pasākumos. 

9.2. Konkursa rezultātus komisija apkopo līdz 20.jūnijam. 

9.3. Konkursa uzvarētāji tiek pasludināti un apbalvoti Līgo pasākumā 23. 

jūnijā. 

9.4. Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti ar Atzinības rakstiem un balvām. 

 

 

 

 

 

 

 


