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APSTIPRINĀTS 

 ar Valkas novada domes 
2014.gada 11.jūnija ārkārtas sēdes lēmumu 

(protokols Nr.10, 3.§) 

 
Konkursam  

„Sakoptākā dzīves vieta un darba vieta Valkas novadā 2014” 
 

1. Mērķi 
1.1. veicināt Valkas novada iedzīvotāju aktivitātes apkārtējas ainavas sakopšanā un labiekārtošanā ap 

savām dzīvojamajām mājām un darba vietām; 
1.2. popularizēt apkārtējās vides sakopšanas veiksmīgākos risinājumus. 

 
2.   Nominācijas un pretendenti 
2.1. Konkursā par sakoptāko dzīves vietu un darba vietu Valkas novadā tiek vērtēti turpmāk uzskaitītie objekti  

(turpmāk – objekti) un tiks noteikti laureāti  šādās nominācijās: 
 

2.1.1. „Sakoptākā individuālā dzīvojamā māja” (Valkas pilsētā, pagastu un ciematu centros), 
 
2.1.2. „Sakoptākā vasarnīca (mazdārziņš)”, 

 
2.1.3.  „Sakoptākā lauku sēta” – ģimenes dzīves vieta vai zemnieku saimniecība, 

 
2.1.4.  „Sakoptākā daudzdzīvokļu māja”, 

 
2.1.5.  „Sakoptākais ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas objekts”, 

 
2.1.6.  „Vides odziņa” (mazā arhitektūras forma, norādes zīme, augu kompozīcija, ūdenstilpe vai 

cits oriģināls neliela formāta vides elements, kā arī neparasta izmēra, formas vai sugas augs 
vai augu kolekcija;   

 
2.1.7.  „Pievilcīgais stūrītis” (skatu piesaistoša sēta vai atsevišķs tās elements: augs, augu grupa, 

mazā athitektūras forma u.tml., vērtēšanai nepieteiktā objektā, neiegriežoties sētā);    
 
2.1.8. papildnominācijā - „Sakoptākais un savdabīgākais  daudzdzīvokļu mājas balkons (lodžija) ”. 

 
 

2.2. Dalībai konkursā līdz 2014.gada 25.jūlijam (iesniedzot rakstisku pieteikumu vai paziņojot mutiski žūrijas 
locekļiem vai pagastu pārvaldniekiem): 

2.2.1. pretendenti var pieteikties paši;  
2.2.2. pretendentus var ieteikt jebkurš iedzīvotājs vai sabiedriska organizācija;   
2.2.3. pretendentus no pagastiem apzina un piesaka pagasta pārvalžu vadītāji; 

2.3. Pretendentu var pieteikt, ja no viņa ir saņemta piekrišana dalībai konkursā.  
2.4. Par katru pretendentu ir jānorāda: pretendenta vārds, uzvārds, telefona numurs, objekta adrese, objekta 

īpašnieks (ja tā ir cita persona). 
 
3. Vērtēšana 

3.1. Par katru objektu žūrija piešķir 0 līdz 10 balles: 
3.1.1. nominācijās 2.1.1.-2.1.6. objekti (skat. pozīciju tabulu) tiek vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem: 

- sakoptība (tehniskais stāvoklis), 
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- funkcionalitāte, 
- vizuālais iespaids: 

 

Piegu-

ļošā ārējā 

teritorija 

 

Apstādī-

jumi 

Celiņi, 

laukumi 
Zāliens 

Karoga 

vieta 

Atkritumu ap-

saimniekošana 

Atpūtas vieta un 

konstrukcijas 

1 2 3 4 5 6 7 

 
3.1.2. objekti nominācijās 2.1.7.- 2.1.9. tiek vērtēti pēc vizuālā iespaida; 
3.1.3. papildnominācijā punktā 2.1.8. „Sakoptākais un savdabīgākais daudzdzīvokļu mājas 
balkons” Valkas pilsētā - konkursa kritējus nosaka, objektus izvēlas, vērtē un iesaka apbalvošanai 
biedrība „Valkas Dāmu Klubs”, pārējā teritorijā - žūrija.  

3.2. Konkursa žūrija papildus uzskaitītajiem var vērtēt arī īpašus, attiecīgajam objektam atbilstošus 
kritērijus, piemēram: videi draudzīga saimniekošana vai risinājumi, oriģinalitāte, īpašs ieguldījums un 
darba kvalitāte. Par to žūrija var piešķirt pārsteiguma balvas. 

3.3. Konkursa žūrijai ir tiesības ierosināt izvirzīt un atzīmēt visnesakoptāko dzīves vietu un darba vietu, ja 
tāda tiek pamanīta. 

3.4. Konkursa žūrija (pagastos - pagasta pārvaldes) savlaicīgi (orientējoši - trīs dienas iepriekš) saskaņo 
ar katru pretendentu objekta apskates laiku. 

3.5. Iepriekšējo trīs gadu laureāti var tikt vērtēti tikai citās nominācijās.    
 
4. Konkursa norises laiks, rezultāti un laureātu apbalvošanas kārtība 

4.1. Konkurss notiek 2014.gada jūlija beigās – augusta sākumā (datumi tiks paziņoti). 
4.2. Informācija par konkursa norisi tiek ievietota laikrakstos „Ziemeļlatvija” un „Valkas Novada Vēstis” un 

Valkas novada mājas lapā. 
4.3. Konkursu laureāti tiek apbalvoti kopīgā pasākumā, pasniedzot Valkas novada domes atzinības 

rakstus un balvas. 
 

 
5. Žūrija  

5.1. Aivars Cekuls, izpilddirektors, žūrijas komisijas priekšsēdētājs; 
 
5.2. Jolanta Kriviņa – Būvvaldes ainavu arhitekte; 
 
5.3. Ilona Krastiņa – Valkas novada iedzīvotāja, Dārzu un ainavu arhitektūras tālākizglītības kursu 

absolvente; 
 
5.4. Mudīte Arone, Pensionāru kluba „Zelta rudens” pārstāve; 
 
5.5. Sniedze Ragže – Valkas novada domes kooperācijas speciāliste; 
 
5.6. Aija Jurjāne – novada domes juriste, Ainavu arhitektūras kursu absolvente; 

 
 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                                    V.A.Krauklis 
 

 

 


