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PIELIKUMS 

Smiltenes novada pašvaldības 
29.06.2022. sēdes lēmumam Nr. __.§. (prot.Nr.__)  

 

 

SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 

tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 

 

Smiltenē 

 

Konkursa „Dārzu pērles Smiltenes novadā 2022” 

NOLIKUMS 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1.  Šis nolikums nosaka kārtību, kā Smiltenes novada pašvaldība rīko konkursu „Dārzu pērles 

Smiltenes novadā 2022”. 

1.2.  Informācija par konkursa izsludināšanu tiek publicēta interneta mājas lapā 

www.smiltenesnovads.lv, sociālajā vietnē facebook.com Smiltenes novada lapā. 

 

2.  KONKURSA MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

2.1. Ieinteresēt un mudināt Smiltenes novada iedzīvotājus un uzņēmējus savas darba un dzīves 

vietas sakopšanā un latviskās kultūrvides veidošanā; 

2.2. Motivēt novada iedzīvotājus būt atbildīgiem par sava īpašuma sakārtošanu; 

2.3. Noskaidrot novada teritorijā sakoptākos īpašumus, veicināt Smiltenes novada teritorijas 

sakopšanu. 

 

3. KONKURSA IZSLUDINĀŠANAS TERMIŅI UN DALĪBAS NOTEIKUMI: 

3.1. Konkursa izsludināšana un pieteikšanās notiek no 30. jūnija līdz 10. jūlijam;  

3.2. Konkursam pieteikto īpašumu izvērtēšana notiek no 11. jūlija līdz 31. jūlijam; 

3.3. Konkursam var pieteikt Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošus fizisko un juridisko 

personu nekustamā īpašuma objektus, kas sastāv no ēkas (ēkām) un piekrītošās zemes sekojošās 

nominācijās: 

3.3.1. Sakoptākā ģimenes māja; 

3.3.2. Sakoptākā viensēta; 

3.3.3. Sakoptākais uzņēmums (iestāde, viesu māja, organizācija, uzņēmums, 

veikals, kafejnīca u.c.) 

3.3.4. Sakoptākā daudzdzīvokļu māja; 

3.3.5. Sakoptākais priekšdārzs; 

3.3.6. Dārza „pērle”; 

3.4. Īpašumus dalībai konkursā var pieteikt objekta īpašnieks vai jebkurš novada iedzīvotājs, kā arī 

komisija, iepriekš pieteikumu saskaņojot ar objekta īpašnieku. 

3.5. Komisija ir tiesīga izvirzīt un pieteikt konkursam savus izvēlētus objektus. 

3.6. Konkursā netiek vērtēti konkursa „Dārzu pērles Smiltenes novadā 2022” izvērtēšanas komisijas 

locekļiem vai viņu pirmās pakāpes radiniekiem piederošie īpašumi.  

3.7. Konkursā netiek vērtēti to fizisku un juridisku personu īpašumi, kuri nepilda saistības ar 

Smiltenes novada pašvaldību un SIA „Smiltenes NKUP”. 

http://www.smiltenesnovads.lv/
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3.8. Pieteikt Īpašumus konkursam var līdz 10. jūlijam, iesniedzot rakstisku pieteikumu Smiltenes 

novada domē Klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 

vai nosūtot uz e-pasta adresi dome@smiltenesnovads.lv, vai zvanot vai pa tālruni 64707868.  

3.9. Pieteikt konkursam īpašumus var arī attiecīgajā pagasta pārvaldē, pie pagasta pārvaldniekiem, 

atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajā termiņā; 

3.10. Pieteikuma forma pievienota pielikumā. Iespējama pieteikšanās mājas lapā 

www.smiltenesnovads.lv aizpildot elektronisko pieteikuma anketu. 

 

4. KONKURSA VĒRTĒŠANAS KOMISIJA UN VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Konkursa organizēšanai un izvērtēšanai tiek izveidota komisija, kuras sastāvu apstiprina 

Smiltenes novada pašvaldības dome. Komisija no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju. 

4.2. Komisija veic konkursam izvirzīto īpašumu apsekošanu un vērtēšanu no 11. jūlija līdz 31. 

jūlijam. 

4.3. Lēmumu par konkursa uzvarētāju noteikšanu KOMISIJA pieņem KOMISIJAS sēdē. 

4.3.1. Katrs KOMISIJAS loceklis paraksta vērtēšanas tabulu, kurā norāda katra objekta 

atbilstību vērtēšanas kritērijiem pēc noteiktās punktu sistēmas 

4.3.2. KOMISIJA apkopo KOMISIJAS locekļu vērtējumu, kurā, summējot individuālos 

vērtējumus, iegūst katra objekta novērtējuma kopējo punktu skaitu. 

4.3.3. Ja KOMISIJAS locekļu vērtējumi sadalās vienādi, izšķirošais ir KOMISIJAS 

priekšsēdētāja vērtējums. 

4.3.4. KOMISIJAS lēmumu par konkursa rezultātiem apstiprina Smiltenes novada 

pašvaldības domes sēdē. 

4.3.5. Konkursa žūrija ir tiesīga filmēt un fotografēt vērtējamos objektus, iegūtos materiālus, 

fotogrāfijas izmantot noslēguma pasākumā, publicēšanai medijos un citām 

reprezentācijas vajadzībām. 

 

5. VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

 

N.p.k. Kritēriji Maksimālais punktu 

skaits 

1. Pirmais kopiespaids 10 

2. Ielu malas un pieguļošas teritorijas sakoptība 10 

3. Celiņi  10 

4. Zāliens  10 

5. Augu kompozīcijas un sakoptība 10 

6. Atpūtas vietas 10 

7. Mazās arhitektūras formas 10 

8. Ēkas 10 

9. Atkritumu savākšanas organizācija un videi draudzīga īpašuma 

apsaimniekošana, „zaļā domāšana” 

10 

10. Karoga masts vai turētājs  10 

11. Īpašuma nosaukuma noformējums, informācijas par adresi 10 

12. Papildus punkti 10 

 Maksimālais punktu skaits 120 

 
  

 

6. UZVARĒTĀJU APBALVOŠANA 

6.1. Konkursa uzvarētāji tiek pasludināti pēc konkursa rezultātu lēmuma pieņemšanas un godināti 

noslēguma pasākumā “Rauna svin vārda dienu” Raunā, kas notiks 2022.gada 20.augustā. 
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6.2. Informācija par konkursa rezultātiem tiek publicēta interneta mājas lapā 

www.smiltenesnovads.lv, sociālajā vietnē facebook.com Smiltenes novada lapā, Smiltenes 

novada lapā un izdevumā „Smiltenes novada pašvaldības Vēstis”. 

6.3. Komisijai ir tiesības nepiešķirt godalgotas vietas un piešķirt veicināšanas balvas. 

6.4. Komisijai ir tiesības piešķirt veicināšanas balvas tām personām, kuru izvirzītie objekti 

(īpašumi) konkursam ieguvuši goda nominācijas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                   E.Avotiņš 

http://www.smiltenesnovads.lv/


4 

  

PIETEIKUMS KONKURSAM 

„DĀRZU PĒRLES SMILTENES NOVADĀ 2022” 

 

 

 

Pieteicējs:  __________________________________________________, 
/Pietiecēja vārds, uzvārds / Uzņēmuma, iestādes nosaukums  / 

 

_____________________________________________________________ 

/tālruņa nr., e-pasts/ 

 

 

 

Izvirzītais īpašums:  __________________________________________________, 
/Īpašuma adrese / 

 

____________________________________________________________, 
/Īpašnieks vai apsaimniekotājs/ 

    
 

___________________________________________________________________ 

/tālruņa nr., e-pasts/ 

 

 

Nominācija: 

 Sakoptākā ģimenes māja; 

 Sakoptākā viensēta; 

 Sakoptākais uzņēmums (iestāde, veisu māja, organizācija, uzņēmums, 

veikals, kafejnīca u.c.) 

 Sakoptākā daudzdzīvokļu māja; 

 Sakoptākais priekšdārzs  

 Dārza “pērle”:____________________________ 
/norādīt, kāda / 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pieteikums jānosūta pa pastu / e-pastu vai jāiesniedz Smiltenes novada pašvaldības Klientu 

apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, e-pasta adrese: 

dome@smiltenesnovads.lv vai iesniedzot attiecīgajā pagasta pārvaldē. 

 

Pieteikšanās līdz 2022. gada 10. jūlijam! 
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