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I.

1. Konkursu organizē Beverīnas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība). Konkursā pieteiktos
īpašumus vērtē konkursa komisija piecu cilvēku sastāvā, kuru apstiprina ar Beverīnas novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumu.
2. Komisija ir lemt tiesīga, ja vērtēšanas procesā piedalās vismaz trīs komisijas locekļi.
3. Konkursa komisiju veido Pašvaldības pārstāvji, novada iedzīvotāji, kā arī citi uzaicinātie
speciālisti un iepriekšējo gadu nominanti.
4. Konkurss tiek izsludināts, publicējot paziņojumu par konkursu un tā nolikumu Beverīnas novada
pašvaldības mājas lapā www.beverinasnovads.lv, kā arī publicējot paziņojumu Pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Beverīnas Vēstis” un izvietojot informāciju pie ziņojumu dēļiem
pagastu pārvaldēs un citur iedzīvotājiem pieejamās vietās.
II.

Konkursa mērķi

4. Konkursam noteikti šādi mērķi:
4.1.sekmēt sakoptas vides veidošanu novadā, popularizēt labo praksi saimniekošanā un savas
dzīves vides sakārtošanā;
4.2.radīt novada iedzīvotājiem interesi piedalīties pozitīvā sacensībā, godinot saimnieku vai
apsaimniekotāju ieguldījumu savu īpašumu labiekārtošanā;
4.3.veicināt novada iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un dalību novada tēla veidošanā,
popularizējot laukus kā labi sakārtotu vidi.
III.

Konkursa norise un konkursa komisijas kompetence

5. Konkurss tiek izsludināts katru gadu aprīlī un konkursa pieteikumus (1.pielikums) var iesniegt
līdz attiecīgā gada 1.jūnijam, aizpildot tiešsaistes pieteikuma formu Pašvaldības mājas lapā vai
aizpildot izdrukātu pieteikumu un iesniedzot to pagastu lietvedēm Trikātā, Brenguļos vai
administratīvajā centrā Mūrmuižā.

6. Pieteikumu dalībai konkursā par savu vai citu īpašumu var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska
persona, tostarp pats īpašnieks, apsaimniekotājs, pilnvarotā persona, kā arī Pašvaldības
administrācija.
7. Īpašumus var pieteikt šādām nominācijām:
7.1.sakoptākā lauku viensēta;
7.2.sakoptākā ģimeņu māja ciematā;
7.3.sakoptākā daudzdzīvokļu māja;
7.4.sakoptākais uzņēmums:
7.4.1. sakoptākais tūrisma uzņēmums;
7.4.2. sakoptākais ražojošais uzņēmums;
7.4.3. sakoptākā zemnieku saimniecība;
7.5.sakoptākais dārzkopības sabiedrības īpašums.
8. Konkursā pieteikto īpašumu vērtēšana, apsekojumi un rezultātu apkopošana jāveic ne vēlāk kā 5
darba dienas pirms Beverīnas novada svētkiem. Konkursa komisija apmeklē konkursam
pieteiktos īpašumus, iepriekš paziņojot par apmeklējuma datumu un laiku pieteikumā norādītajai
kontaktpersonai un īpašuma saimniekam (ja kontaktpersona nav saimnieks).
9. Katrs komisijas loceklis vērtē katra pieteiktā īpašuma atbilstību Nolikuma 10. punktā minētajiem
kritērijiem. Galīgais vērtējums tiek iegūts, summējot visu komisijas locekļu attiecīgajam
īpašumam piešķirto punktu skaitu.
10. Konkursā galvenokārt tiek vērtēta saimnieku/apsaimniekotāju izdoma un ieguldītais darbs, nevis
finansiālais ieguldījums. Īpašumi tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem:
Nr. Kritērijs
Punkti
1. Teritorijas kopskats
(norādes, mājas nosaukuma noformējums, pastkastīte, nožogojums,
1-5
iebrauktuve/piebraucamais ceļš u.c.)
2. Dekoratīvie stādījumi un papildelementi
1-5
(zālieni, koki – kompozīcija un kvalitāte, atpūtas zonas, dārza
arhitektūras mazās formas, dīķīši, dārza kamīni u.c.)
3. Ēku fasāžu sakoptība
1-5
(parādes durvis, balkoni, kāpņu telpas u.c.)
4. Oriģinalitāte un savdabība
1-4
5. Valsts karoga vieta
1-2
6. Mājas norāde
1-2
7. Atkritumu novietnes
1-2
(ZAAO konteineri)
11. Maksimālais kopējais iegūstamo punktu skaits – 25.
12. Konkursa komisijai ir tiesības noteikt papildus veicināšanas apbalvojumus.
13. Par saistību neizpildi ar pašvaldību vai pašvaldības iestādēm vērtējums tiek samazināts par 3
punktiem, bet par neatbilstošu atkritumu apsaimniekošanu (nav līgums) – par 5 punktiem.
14. Ja īpašumu grupā ir pieteikti mazāk nekā divi īpašumi, konkursa komisija iepazīstas ar pieteikto
īpašumu un pieteiktais dalībnieks saņem pateicības rakstu par dalību konkursā, bet vērtēšana pēc
kritērijiem netiek veikta.
13. Konkursā netiek vērtēti iepriekšējo 2 (divu) gadu konkursu uzvarētāji.
14. Ja īpašnieks ir piekritis sava īpašuma vērtēšanai, apsekojuma laikā īpašuma saimnieki aizpilda
apliecinājumu personas datu apstrādei (2.pielikums).
15. Konkursa komisija, pēc pozitīva apliecinājuma saņemšanas, ir tiesīga fotografēt un filmēt
pieteiktos īpašumus, iegūtos materiālus izmantot pozitīvai publicitātei.
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IV.

Uzvarētāji un apbalvošana

16. Par uzvarētāju katrā nominācijā kļūst īpašums ar vislielāko punktu skaitu.
17. Paziņojums par konkursa uzvarētājiem un viņu labās prakses apraksti tiek publicēti Pašvaldības
mājas lapā www.beverinasnovads.lv un informatīvajā izdevumā “Beverīnas Vēstis”.
18. Balvu fondu veido no Pašvaldības budžeta.
19. Pirmās vietas ieguvējs katrā nominācijā saņem Pašvaldības atzinības rakstus, piemiņas balvas, kā
arī tiesības piedalīties Pašvaldības organizētā pieredzes apmaiņas ekskursijā uz sakoptākajām
sētām vai skaistākajiem dārziem citos novados.
20. Uzvarētājiem individuālo māju grupās papildus tiek piešķirta ZAAO speciālbalva - bezmaksas
atkritumu izvešana (240L atkritumu konteiners līdz 6 reizēm gadā), ja ir spēkā esošs ZAAO
atkritumu apsaimniekošanas līgums.
21. Uzvarētājus apbalvo attiecīgā gada vasarā, Pašvaldības rīkota pasākuma “Beverīnas novada
svētki” ietvaros.
Domes priekšsēdētājs

Māris Zvirbulis
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