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KONSOLIDĒTĀ VERSIJA 

 
Konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu”  

NOLIKUMS 
Ķegumā 

 
2016.gada 1.jūnijā                                                                            3/2016 

 
APSTIPRINĀTS 
ar Ķeguma novada domes  
2016.gada 1.jūnija 
lēmumu Nr.193  

 
Grozīts ar : 

Ķeguma novada domes 2017.gada 5.jūlija lēmumu Nr.234 (protokols Nr.19,23.§); 
Ķeguma novada domes 2020.gada 30.jūnija lēmumu Nr.KND1-3/20/225 (protokols 
Nr.17, 11.§) 

 
 
 

1. Vispārīgie noteikumi  

1.1. Konkursu „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu” (turpmāk – konkurss) organizē 
Ķeguma novada pašvaldība, iesaistot Ķeguma novada nevalstiskās organizācijas.  

1.2. Konkursa mērķi ir: 

1.2.1. veicināt Ķeguma novada teritorijas attīstību un tēla veidošanu; 

1.2.2. rosināt novada iedzīvotājus sakopt un labiekārtot savas dzīves, darba un 
atpūtas vietas; 

1.2.3. noskaidrot un popularizēt labāko pieredzi un sasniegumus saimniecību, 
individuālo apbūvju un daudzdzīvokļu māju teritorijas labiekārtošanā, 
apzaļumošanā, estētisko un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un 
veidošanā. 

1.3. Konkursā aicināti piedalīties Ķeguma novada administratīvās teritorijā deklarētie 
iedzīvotāji (lauku sētu, individuālo apbūvju, dzīvokļu un citu nekustamo īpašumu 
īpašnieki, valdītāji, lietotāji, apsaimniekotāji), publiskā reģistrā reģistrēts uzņēmums vai 
iestāde, turpmāk – konkursa dalībnieks. 

 (Ķeguma novada domes 30.06.2020.lēmuma Nr. KND1-3/20/225, protokols Nr. Nr.17, 11.§,  redakcijā) 

1.4. Konkursa vērtēšana notiek punktu sistēmā un šādās grupās:  

1.4.1. Lauku saimniecība – vērtē Ķeguma novada lauku teritorijā esošas 
saimniecības, kas veic lauksaimniecisko darbību; 

1.4.2. Lauku sēta – vērtē Ķeguma novada lauku teritorijā esošas lauku viensētas; 
1.4.3. Tūrisma mītne – vērtē Ķeguma novada lauku tūrisma mītnes (viesu nami); 
1.4.4. Individuālā apbūve – vērtē Ķeguma novada apdzīvoto vietu vai Ķeguma 

pilsētā esošas individuālās apbūves; 
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1.4.5. Mūsu mājas – vērtē Ķeguma novada apdzīvoto vietu vai Ķeguma pilsētā 
esošas daudzdzīvokļu mājas un to teritorijas; 

1.4.6. Darba vieta – vērtē Ķeguma novada apdzīvoto vietu vai Ķeguma pilsētā 
esošas iestādes un uzņēmumus. 

1.5.  Ķeguma novada dome katru gadu līdz 1.jūlijam, ievērojot Ķeguma Tautas nama 
priekšlikumu, apstiprina kārtējam gadam: 

(Ķeguma novada domes 30.06.2020.lēmuma Nr. KND1-3/20/225, protokols Nr. Nr.17, 11.§,  redakcijā) 

1.5.1. Konkursa tēmu; 

1.5.2. Konkursa vērtēšanas komisijas sastāvu; 

1.5.3. Konkursa balvu fondu, ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas. 

 

2. Pieteikšanās konkursam 

2.1. Objektus konkursam katru gadu var pieteikt laikā no 15.jūlija līdz 31.jūlijam, 
Ķeguma novada pagastu pārvaldēs un Ķeguma pilsētā pa tālruni, personīgi vai 
elektroniski: 

Pagastu pārvaldes Tālruņu 
numuri 

e-pasta adreses 

Birzgales 
VPVKAC 

65034125; 
66954897 

marite.artihovica@kegums.lv 
birzgale@pakalpojumucentri.lv; 

Rembates 
VPVKAC 

65055832; 
66954898 

rita.birkenfelde@kegums.lv; 
rembate@pakalpojumucentri.lv 

Tomes pagasta 
pārvalde 

26651835 ilona.ofmane@kegums.lv 

Ķeguma pilsēta 22010300 dace.malina@kegums.lv 

 
              (Ķeguma novada domes 05.07.2017.lēmuma Nr.234, protokols Nr.19,23.§,  redakcijā) 

(Ķeguma novada domes 30.06.2020.lēmuma Nr. KND1-3/20/225, protokols Nr. Nr.17, 11.§,  redakcijā) 

1.1. Piesakot objektu konkursam, jāmin īpašnieka vai apsaimniekotāja vārds, uzvārds, 
adrese, tālrunis, kā arī pieteicēja vārds un uzvārds.  

1.2. Pieteikt dalību konkursam var pats īpašnieks vai apsaimniekotājs, kaimiņi, draugi, 
kolēģi. 

1.3. Iepriekšējo gadu konkursa laureāti atkārtoti var piedalīties šajā konkursā pēc 3 
gadiem. 

 

2. Konkursa norise 

2.1. Konkursa dalībniekus vērtē konkursa vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija) 6 (sešu) 
cilvēku sastāvā. 

(Ķeguma novada domes 30.06.2020.lēmuma Nr. KND1-3/20/225, protokols Nr. Nr.17, 11.§,  redakcijā) 

2.2. Katra pagasta pārvalde un Ķeguma pilsēta līdz 7.augustam apkopo informāciju par 
konkursa dalībniekiem un iesniedz vērtēšanas komisijai elektroniski pa e-pastu 
komisijas priekšsēdētājam. 

                  (Ķeguma novada domes 05.07.2017.lēmuma Nr.234 (protokols Nr.19,23.§) redakcijā) 
(Ķeguma novada domes 30.06.2020.lēmuma Nr. KND1-3/20/225, protokols Nr. Nr.17, 11.§,  redakcijā) 
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2.3. Komisija laikā no 10.augusta līdz 11.septembrim apmeklē visus pieteiktos konkursa 
objektus, apmeklējuma laikus iepriekš saskaņojot ar konkursa dalībnieku. 

               (Ķeguma novada domes 05.07.2017.lēmuma Nr.234, protokols Nr.19, 23.§,  redakcijā) 
(Ķeguma novada domes 30.06.2020.lēmuma Nr. KND1-3/20/225, protokols Nr. Nr.17, 11.§,  redakcijā) 

2.4. Katrs komisijas loceklis konkursa dalībniekus vērtē atbilstoši apstiprinātajiem 
vērtēšanas kritērijiem (pielikumā), piešķirot punktus. 

2.5. Pēc objektu apsekošanas konkursa komisija: 

2.5.1. apkopo vērtējumu rezultātus; 

2.5.2. nosaka konkursa uzvarētājus katrā grupā; 

2.5.3. var noteikt papildus pārsteiguma balvas no sponsoru līdzekļiem, ja tādi tiek 
piesaistīti; 

2.5.4. nodrošina iedzīvotāju informēšanu. 

2.6. Konkursa rezultātus komisija iesniedz apstiprināšanai Ķeguma novada domē. 

2.7. Komisija patur sev tiesības fotografēt vērtējamo īpašumu un iegūtos materiālus 
izmantot publiskošanai. 

2.8. Saskaņā ar Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 
2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā un personas datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un 
Informācijas atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas 
privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, konkursa dalības pretendents, piedaloties 
konkursā un iesniedzot savu pieteikumu, vienlaikus dod piekrišanu savu personas datu 
apstrādei un neiebilst, ka viņa personas dati var tikt izmantoti publicitātei saistībā ar 
konkursa norisi pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ķeguma Novada Ziņas”, 
pašvaldības mājas lapā un pašvaldības veidotajos profilos sociālajos tīklos.Publicitāti 
par konkursu un tā rezultātiem nodrošina Ķeguma novada pašvaldības sabiedrisko 
attiecību speciālists sadarbībā ar komisiju. 

(Ķeguma novada domes 30.06.2020.lēmuma Nr. KND1-3/20/225, protokols Nr. Nr.17, 11.§,  redakcijā) 

2.9. Konkursa uzvarētāju apbalvošana tiek organizēta Latvijas Republikas proklamēšanas 
pasākuma laikā Ķegumā. 

 
 

Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)    R.Ūzuls 
30.06.2020. 
datums 
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Pielikums 
Ķeguma novada domes  
konkursa „Veidosim skaistu  
un sakoptu savu novadu”  
nolikumam 3/2016 
 

 
 
 

Konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu”  
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

 

Nr. 
p. 
k. 

Vērtēšanas kritēriji 

Max. 
punk-

tu 
skaits 

Lauku 
saim-
nie-
cība 

Lauku 
sēta 

Indiv. 
ap-

būve 

Mūsu 
māja 

Darba 
vieta 

1. Kopiespaids, vizuālā informācija par 
īpašumu (norādes, īpašuma zīmes, 
nožogojums, pastkastītes u.c.) 

10      

2. Teritorijas funkcionālais plānojums 
(saimniecības zona, atpūtas vieta, 
bērnu rotaļu laukums, dzīvojamā zona 
un tml.), sakoptība 

10     - 

3. Augkopības nozares (labība, sakņaugi, 
augļudārzi, siltumnīcu kultūras u.c.) 
un lopkopības nozares (lopi, putni, 
bites, eksotiskie dzīvnieki u.c.) 
nozīmīgums saimniecībā, sakoptība 

10   - - - 

4. Ēku fasāžu sakoptība 10      

5. Dekoratīvie stādījumi, to plānojums 
un sakoptība 

10      

6. Dārza arhitektūras mazās formas, 
ūdens un citu elementu izvietojums, 
kompozīcija, risinājums (strūklakas, 
kamīni, apgaismošanas ķermeņi, ziedu 
kompozīcijas u.c.) 

10     - 

7. Latviešu tradicionālo un 
kultūrvēsturisko elementu 
saglabāšana, valsts karoga vieta 

10      

8. Sētas „odziņa” (īpašais akcents, 
racionāls risinājums, atšķirības zīme 
u.c.) 

10      

9. Objekta atbilstība konkursa tēmai 10      

 Kopējais maksimālais iegūstamo 
punktu skaits 

90 90 90 80 80 60 

 
 
Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)    R.Ūzuls 
30.06.2020. 
datums 
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