
        APSTIPRINĀTS 

        Pāvilostas novada domes  

        27.06.2019. sēdē 

 

Nolikums ikgadējam konkursam 

„ SAKOPTĀKĀ SĒTA PĀVILOSTAS NOVADĀ 2019” 
 

1. Konkursa mērķis: 

1.1. Veicināt Pāvilostas novada sakoptību un attīstību, popularizēt novada tēlu, 

veicināt piedalīšanos republikas konkursos par sakoptību, apbalvot sakoptākās 

iestādes, uzņēmumus, lauku sētas, saimniecības, daudzdzīvokļu un individuālās 

mājas.  

1.2. Rosināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību kultūrvides veidošanā un 

apzināšanā. 

1.3. Atbalstīt iedzīvotāju labo gribu namu un apkārtnes sakopšanai. 

 

2. Konkursu rīko Pāvilostas novada pašvaldība: 

2.1. Tiek sastādīta un apstiprināta komisija, kas veic vērtēšanas darbu (Pielikums 

Nr.1).  

2.2. Vērtēšanas komisijas dalībnieku īpašumus/ objektus nevērtē. 

2.3. Konkurss tiek izsludināts Pāvilostas novada pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas” un Pāvilostas mājas lapā www.pavilosta.lv  

2.4. Pieteikšanās konkursam ir līdz šī gada 31. jūlijam.  

2.5. Komisija vērtēšanu veic no 1. augusta līdz 10. augustam. Paredzēti žūrijas 

komisijas izbraukumi pa Vērgales pagastu, Sakas pagastu un Pāvilostas pilsētu. 

 

3. Piedalīšanās konkursā ir brīvprātīga.  

3.1. Katrs pretendents var pieteikties gan vienā no nominācijām, gan vairākās 

nominācijās vienlaicīgi.  

3.2. Pretendentu var pieteikt cita persona.  

3.3. Pieteiktās sētas tiks apmeklētas tikai pēc saimnieka mutiskas atļaujas 

saņemšanas. 

4. 2019. gadā tiks vērtētas šādas nominācijas: 

4.1.  Sakoptākais privātais dārzs novadā 

4.2. Sakoptākais lauku īpašums novadā 

4.3. Skats no malas: 

4.3.1. Sakoptākā iestāde un/vai uzņēmums novadā;  

4.3.2. Inovatīvas idejas dārzā un/vai lauku saimniecībā; 

4.3.3. Pāvilostas novada 2019. gada īpašās nominācijas 

4.4. Viesu mājas: 

4.4.1.  Tūrisma uzņēmējs - Pāvilostas novada tēla veidotājs un popularizētājs. 

4.4.2.  Jaunais tūrisma uzņēmējs novadā un/vai jauns tūrisma piedāvājums 

novadā. 

5. Pretendentu vērtējums notiek punktu sistēmā, izņemot nominācijas Inovatīvas 

idejas dārzā un/vai lauku saimniecībā un Pāvilostas novada 2019. gada īpašās 

nominācijas, kur katrs komisijas loceklis novērtē objektu un ieliek tam attiecīgi 

punktu skaitu. 

6. Par konkursa uzvarētāju tiek atzīts tas Pretendents, kurš attiecīgajā grupā saņēmis 

visvairāk punktus.  

7. Pāvilostas novada pašvaldība, pēc komisijas vērtējuma, piešķir vienu balvu katrai 

no minētajām nominācijām. Var tikt paredzētas arī pārsteiguma balvas pēc 

http://www.pavilosta.lv/


komisijas ieskatiem, kā arī pasniegta nominācija par nesakoptāko īpašumu 

novadā.  

8. Apbalvošana notiek: 

8.1. Vērgales pagastam Vērgales pagasta svētkos 17. augustā Vērgales kultūras 

namā. 

8.2. Pāvilostas pilsētai un Sakas pagastam 18. novembra svinīgajā pasākumā 

Pāvilostas pilsētas kultūras namā.  

9. Visi pieteikušies pretendenti un komisijas locekļi kā balvu saņem bezmaksas 

ekskursiju pa Latviju. 

 

10. Komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamo objektu, iegūtos materiālus 

izmantot noslēguma pasākumā un ievietot Pāvilostas novada pašvaldības mājas 

lapā www.pavilosta.lv 

 

11. Pieteikties Pāvilostas novada pašvaldībā pie projektu koordinatores Vizmas 

Ģēģeres, tel. 63484561; e- pasts: vizma.gegere@pavilosta.lv, vai Vērgales pagasta 

pārvaldes lietvedes Anitas Sprudzānes, tel. 63490836, e- pasts: 

anita.sprudzanes@pavilosta.lv.  

 

 

 

 

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs:        U. Kristapsons 
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1.pielikums 

Konkursa ’’Pāvilostas novada  

sakoptākā sēta 2019’’ nolikumam 

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOMES KONKURSA  

„SAKOPTĀKĀ SĒTA PĀVILOSTAS NOVADĀ 2019”  

VĒRTĒŠANAS KOMISIJA 

 

Komisijas priekšsēdētāja:  

 

Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatore Vizma ĢĒĢERE; 

vizma.gegere@pavilosta.lv; 63484561 

                                                

Komisijas locekļi:  

 

Pāvilostas novada domes deputāts Ralfs JENERTS; 

ralfs.jenerts@inbox.lv; 29515494 

 

Ainavu arhitekte  Anda UZARE; 

anda.uzare@pavilosta.lv; 63484559 

 

Pāvilostas novada TIC vadītājas p. i. Anta LĪBIETE;  

tic@pavilosta.lv; 29121894 

 

Vērgales kultūras nama vadītāja Velga FREIMANE; 

f.velga@inbox.lv; 29189223 

 

Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀNE; 

anita.sprudzane@pavilosta.lv; 29363898 

 

Pāvilostas novada domes zemes lietu speciāliste Anna BRŪKLE; 

anna.brukle@panilosta.lv; 29135264 

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA; 

marita.kurcanova@pavilosta.lv; 28624644 
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2.pielikums 

Konkursa ’’Pāvilostas novada  

sakoptākā sēta 2019’’ nolikumam 

 

Konkursa ’’Pāvilostas novada sakoptākā sēta Pāvilostas novadā 

2019’’ vērtēšanas kritēriji  

lauku viensētām un individuālām dzīvojamām mājām 

 
Nr.p.k. Vērtēšanas kritēriji Punktu skaits 

1. Vizuālā informācija par īpašumu (norādes, īpašuma 

nosaukuma noformējums, pasta kastīte) 

0-10 

2. Teritorijas funkcionālais plānojums (saimniecības 

zona, atpūtas zona, dzīvojamā zona, bērnu rotaļu 

zona) 

0-10 

3. Koku, krūmu dekoratīvo stādījumu izvēle (atbilstoši 

augsnei, gaismas-ēnas novietojumam, augu 

savstarpējām novietojumam) 

0-10 

4. Mazās arhitektūras formas, ūdens un citu elementu 

izvietojums (soliņi, galdi, citas dārza mēbeles, 

strūklakas) 

0-10 

5. Dārzeņu un augļu dārzs (novietojums, iekļaušanās 

dārzā 

0-10 

6. Sakoptība, dārza kompozīcija 0-10 

7. Oriģināli risinājumi (īpaši vides, labiekārtojuma 

risinājumi, ’’odziņa’’) 

0-10 

 Kopā: 0-70 

 

Punktu skaits 0 – ja dārzā šāda kritērija nav, punktu skaits 10 – atbilst visiem 

minētajiem kritērijiem, pat papildina tos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.pielikums 

Konkursa ’’Pāvilostas novada  

sakoptākā sēta 2019’’ nolikumam 

 

Konkursa ’’Pāvilostas novada sakoptākā sēta Pāvilostas novadā 

2019’’ vērtēšanas kritēriji  

uzņēmumiem, pašvaldības un valsts iestādēm 

 
Nr.p.k. Vērtēšanas kritēriji Punktu skaits 

1. Vizuālā informācija par īpašumu (norādes, īpašuma 

nosaukuma noformējums, nožogojums) 

0-10 

2. Teritorijas funkcionālais plānojums (saimniecības 

zona, atpūtas zona, dzīvojamā zona, bērnu rotaļu 

zona, ieejas zona, stāvlaukums un tā apstādījumi) 

0-10 

3. Koku, krūmu dekoratīvo stādījumu izvēle (atbilstoši 

uzņēmuma specifikai, publiski izmantojamas 

ārtelpas radīšana) 

0-10 

4. Mazās arhitektūras formas, ūdens un citu elementu 

izvietojums (soliņi, galdi, citas dārza mēbeles, 

strūklakas) 

0-10 

5. Latvijas valsts karoga vieta 0-10 

6. Oriģināli risinājumi (īpaši vides, labiekārtojuma 

risinājumi, ’’odziņa’’) 

0-10 

 Kopā: 0-60 

 

Punktu skaits 0 – ja dārzā šāda kritērija nav, punktu skaits 10 – atbilst visiem 

minētajiem kritērijiem, pat papildina tos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.pielikums 

Konkursa ’’Pāvilostas novada  

sakoptākā sēta 2019’’ nolikumam 

 

Konkursa ’’Pāvilostas novada sakoptākā sēta Pāvilostas novadā 

2019’’ vērtēšanas kritēriji  

tūrisma uzņēmējiem 

 
Nr.p.k

. 

Vērtēšanas kritēriji Punktu skaits 

1. Vizuālā informācija par īpašumu (norādes, īpašuma 

nosaukuma noformējums) 

0-10 

2. Telpas, iekārtas un aprīkojums. Tās attiecas uz 

vispārējām tehniskām prasībām mītnei, tehnisko 

stāvokli un viesiem domāto telpu/istabu tehnisko 

stāvoklis, iekārtojumu un mēbelēm. 

0-10 

3. Apkārtne– naktsmītnes tuvākā un tālākā apkārtnē – 

dabasskati, dabas bagātības, Šis ir ļoti svarīgs aspekts 

brīvdienu vietas izvēlē – tas, ko tūristi sagaida no 

atpūtas laukos. Novērtētas arī dārza mēbeles, ēkas 

pašas no ārpuses, ceļa norādes un stāvvieta, iespējamie 

ārējie trokšņi un vieta kā tāda.  

0-10 

4. Papildus pakalpojums, atpūtas iespējas, kas viesiem 

pieejamas to uzturēšanās laikā. Varianti – restorāns, 

kafejnīca, veikals, pastaigu takas, zirgu izjādes, velonoma, 

kultūras pasākumi, pirts un baseini u.tml.  

0-10 

5. Sakoptība, dārza kompozīcija 0-10 

6. Klientu apkalpošana, saskarsme– naktsmītnes 

saimnieki - attieksme, kontaktējoties ar viesiem. 

Iespaids, kādu rada saimnieki. Papildus punktus dod 

saņemtie kvalitātes sertifikāti, kā arī saimnieka 

svešvalodu zināšanas.  

0-10 

7. Oriģināli risinājumi (īpaši vides, labiekārtojuma 

risinājumi, ’’odziņa’’) 

0-10 

.8. Ilgtspējība– dabas un vides resursu saudzēšana, lauku 

tūrisma individualitātes saglabāšana, sadarbība ar 

vietējiem iedzīvotājiem.  

0-10 

 Kopā: 0-80 

Naktsmītņu vērtēšanas process ir saistīts ne tikai ar ēku fiziskajiem 

parametriem, bet arī ar piedāvātajām aktivitātēm, pieejamību un pašiem saimniekiem. 

Ja skatās uz pieprasījumu lauku tūrismā,  

 

Punktu skaits 0 – ja naktsmītnē šāda kritērija nav, punktu skaits 10 – atbilst 

visiem minētajiem kritērijiem, pat papildina tos. 

 

 

 


