APSTIPRINĀTS
ar Pārgaujas novada domes 19.05.2016.
lēmumu (protokols Nr. 5, 16.§)
Pārgaujas novada pašvaldības pasākuma
,,Sakopta un videi draudzīga sēta Pārgaujas novadā 2016”
NOLIKUMS
Pārgaujas novada pašvaldības pasākuma
,,Sakopta un videi draudzīga sēta Pārgaujas novadā 2016”
NOLIKUMS

1. Pasākumu ,,Sakopta un videi draudzīga sēta Pārgaujas novadā 2016” rīko Pārgaujas novada
pašvaldība sadarbībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ziemeļvidzemes atkritumu
apsaimniekošanas organizācija” (turpmāk-ZAAO).
2. Pasākuma mērķis:
2.1. sekmēt Pārgaujas novada teritorijas sakopšanu;
2.2. veicināt novada iedzīvotāju un uzņēmēju labo gribu saimniekot videi draudzīgi un
energoefektīvi;
2.3. celt iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu par savu novadu, kā arī palielināt novada
atpazīstamību;
2.4. saliedēt novada iedzīvotājus.
3. Pasākuma uzdevums:
3.1. novērtēt novada lauku sētas, lauku saimniecības, ģimeņu mājas ciematos, uzņēmumus,
daudzdzīvokļu mājas pēc sakoptības un videi draudzīgas saimniekošanas kritērijiem;
3.2. pasākuma noslēguma sarīkojumā “Saimniekballe” (turpmāk-Saimniekballe), kā arī
pašvaldības informatīvajos komunikācijas kanālos popularizēt augstāk novērtētās
novada sētas/uzņēmumus un to saimnieku/īpašnieku veikumu 2016.gadā.
4. Vērtēšanas objekti:
4.1. Vērtēšanas komisijas apseko pēc jebkura iedzīvotāja vai pašvaldības ieteikuma novada:
4.1.1. lauku sētas;
4.1.2. lauku saimniecības;
4.1.3. ģimeņu māju teritorijas ciematos;
4.1.4. uzņēmumu teritorijas;
4.1.5. daudzdzīvokļu māju teritorijas.
5. Vērtēšanas kritēriji:
5.1. teritorijas sakoptība (piebraucamais ceļš, grāvmalas, pagalms, apstādījumi, dārzs,
atpūtas vieta);
5.2. videi draudzīga saimniekošana (līgums par sadzīves atkritumu izvešanu ar ZAAO,
komposta vieta, atkritumu šķirošana ikdienā, energoefektīvi un videi draudzīgi
risinājumi, notekūdeņu apsaimniekošana, attīrīšanas iekārtas u.c.);
5.3. atpazīstamība un iekļaušanās novada saziņā (karoga masts, mājas nosaukums, tā
noformējums, norāde pie iebraucamā ceļa);
5.4. radošā izdoma teritorijas labiekārtošanā.
6. Lauku saimniecībām papildus:
6.1. saimnieciskā sektora izvietojums un sakoptība (kūts, saimniecības ēkas apkārtne, mēslu
krātuve, tehnikas laukums);
6.2. ja saimniecībā ir lopbarības plēves, kā tās tiek utilizētas.
7. Ģimeņu mājām ciematos papildus:
7.1. mājas numura vai nosaukuma redzamība no ielas.

8. Uzņēmumiem papildus:
8.1. ēkas vizuālais izskats;
8.2. nosaukuma izkārtnes, logo u.c. informācijas izvietojums un noformējums;
8.3. videi draudzīga un energoefektīva saimniekošana (EKO kaste, līgums par iepakojuma un
citu otrreizējo izmantojamo materiālu regulāru savākšanu, saules kolektori utml.);
8.4. apkalpojošās nozares uzņēmumi (vides pieejamība, velo novietnes).
9. Daudzdzīvokļu mājām papildus:

9.1. droša bērnu laukuma ierīkošana;

9.2. sadzīves vides labiekārtošana (saimniecības ēkas, veļas žāvētājs, kopīga atpūtas zona
u.c.).
10. Pasākuma organizēšana:
10.1
par pasākuma norisi tiek iecelta atbildīgā darba grupa (turpmāk-darba grupa) līdz
piecām personām (pašvaldības speciālisti), kas regulāri seko līdzi iesaistīto pušu
darbībai – Vērtēšanas komisiju vadītājiem, Kultūras pasākumu organizatoram,
Kultūras pasākumu vadītājam, Sabiedrisko attiecību speciālistam u.c., un
vajadzības gadījumā sniedz nepieciešamo palīdzību, kopīgi atbildot par pasākuma
veiksmīgu norisi;
10.2
sakopto sētu vērtēšana 2016. gadā notiek no 27. jūnija līdz 5. augustam;
10.3
vērtēšanu veic trīs Vērtēšanas komisijas (katrā novada pagastā viena), ko vada un
koordinē pašvaldības darbinieki;
10.3. Vērtēšanas komisijās tiek pieaicināti 2-4 brīvprātīgi dalībnieki no pašvaldības
darbinieku vai novada iedzīvotāju vidus (viena komisija sastāv no minimums trīs
personām);
10.4. Vērtēšanas komisijās izbraukumos uz vērtēšanas objektiem var tikt pieaicināts kāds no
domes deputātiem, kā arī kāds no ZAAO pārstāvjiem;
10.5. Vērtēšanas komisijas pēc iespējas apseko visus vērtēšanas objektus, noteikti apmeklējot
tos, uz kuriem īpaši aicinājuši paši māju saimnieki vai uzņēmumu īpašnieki;
10.6. vērtēšanas gaitā katra Vērtēšanas komisija vadās pēc nolikumā noteiktajiem
kritērijiem, izvirzot objektus nominācijām, kā arī katrā pagastā izvirzot vienu vai
vairākus objektus titulam „GADA SAKOPTĀ SĒTA 2016”, vienlaikus sagatavojot par
tām rakstisku pamatojumu, lai tās varētu kandidēt uz galvenās balvas – pagasta
karoga un goda plāksnes saņemšanu;
10.6.1. Vērtēšanas komisijas titulam “GADA SAKOPTĀ SĒTA 2016” var izvirzīt
tikai tos vērtēšanas objektus, kas pēdējo trīs gadu laikā nav tikuši
apbalvoti šajā nominācijā.
10.7. Vērtēšanas komisiju pārstāvji vērtēšanas laikā veic fotografēšanu un/vai video
filmēšanu;
10.8. pēc pasākuma nolikuma apstiprināšanas un publicēšanas pašvaldības komunikācijas
kanālos, katrs novada iedzīvotājs līdz 20.jūnijam tiek aicināts īpaši pieteikt savu vai
citu īpašumu vērtēšanai, kā arī iespējams atteikt savu īpašumu vērtēšanai, sazinoties
ar pašvaldību;
10.9. iedzīvotāji, kuriem pie iebraucamā ceļa atrodas zīmes “Iebraukt aizliegts”,
“Privātīpašums” vai “Nikns suns” vēlams pieteikt īpašumu vērtēšanai līdz 20.
jūnijam. Pretējā gadījumā Vērtēšanas komisijas šādus īpašumus var nevērtēt;
10.10. par pasākumu atbildīgā darba grupa pirms vērtēšanas uzsākšanas, balstoties uz
vērtēšanas kritērijiem, nosaka nomināciju iedalījumu 2016. gadā. Kopā var tikt
noteiktas maksimums 5 nominācijas un tituls “GADA SAKOPTĀ SĒTA 2016”.
Vērtēšanas ietvaros – no viena pagasta vienai nominācijai var tikt izvirzīti maksimums
3 vērtēšanas objekti;
10.11. pašvaldības Kultūras pasākumu organizators un Kultūras pasākumu vadītājs
sadarbībā ar darba grupu nodrošina pasākumam paredzēto ielūgumu izveidi; plāno
Saimniekballes norisi; sadarbībā ar Vērtēšanas komisiju vadītājiem veido scenāriju
Saimniekballei.

10.12. pašvaldības Sabiedrisko attiecību specialists sadarbojoties ar Vērtēšanas komisiju
vadītājiem un darba grupu nodrošina regulāru un laicīgu informācijas apriti par
pasākumu, ir atbildīgs par foto/video materiāla kvalitatīvu sagatavošanu
Saimniekballei (katrai fotogrāfijai tiek veidots teksts “mājas nosaukums”, “pagasts”).
10.13. Sabiedrisko attiecību speciālists atbild par foto/video materiāla kvalitatīvu
prezentēšanu Saimniekballē.
10.14. Pasākuma laikā, kā arī pēc tā, informācija par pasākumu un tā norisi tiek publicēta
pašvaldības
komunikācijas
kanālos
pašvaldības
mājas
lapā
www.pargaujasnovads.lv, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pārgaujas Novada
Vēstis”, pašvaldības sociālajos tīklos – Twitter, Facebook u.c.
11. Apbalvošana noslēguma sarīkojumā – Saimniekballe:
11.6. iepriekšējos trijos gados augstāk novērtēto sētu saimnieki vai uzņēmumu īpašnieki un
aktīvākie pasākuma dalībnieki, kā arī citas personas pēc Vērtēšanas komisiju ieteikuma,
tiek ielūgtas uz Saimniekballi 2016. gada 27. augustā Raiskuma pagasta
Ungurmuižā;
11.7. Saimniekballē vērtēšanas gaitā nominēto objektu saimniekiem, uzņēmumu
īpašniekiem tiek pasniegtas atzinības balvas, fotogrāfijās un aprakstos raksturota katra
apbalvojamā saimniecība, kā arī īpaši izvirzīto sētu saimniekiem, uzņēmumu
īpašniekiem par videi draudzīgu saimniekošanu pasniegtas ZAAO specbalvas;
11.8. pirms trīs galveno balvu pasniegšanas, kas ir pagasta karogs un goda plāksne, katrā
pagastā tiek nosaukts viens vai vairāki GADA SAKOPTĀ SĒTA 2016 nominanti, katrs no
tiem raksturots vārdos un fotogrāfijās; galvenā balva tiek pasniegta katrā pagastā tikai
vienas sakoptās sētas saimniekam vai uzņēmuma īpašniekam.

PIELIKUMS
Nolikumam ,,Sakopta un videi draudzīga
sēta Pārgaujas novadā 2016”

Pasākuma
,,Sakopta un videi draudzīga sēta Pārgaujas novadā 2016” vērtēšanas tabula

Vērtēšanas kritēriji
1.

Kopiespaids par teritoriju

2.

Teritorijas sakoptība:
piebraucamais ceļš, grāvmalas
pagalms, apstādījumi
dārzs, atpūtas vieta

3.

Videi draudzīga saimniekošana
līgums par sadzīves atkritumu izvešanu ar
ZAOO
komposta vieta, atkritumu šķirošana ikdienā
energoefektīvi un videi draudzīgi risinājumi,
notekūdeņu apsaimniekošana, attīrīšanas
iekārtas u.c.

4.

Atpazīstamība un iekļaušanās novada saziņā
karoga masts vai turētājs
mājas nosaukums, tā noformējums
norāde pie iebraucamā ceļa

5.

Radošā izdoma teritorijas labiekārtošanā

6.

Lauku saimniecībām papildus:
saimnieciskā sektora izvietojums un sakoptība
(kūts, saimniecības ēkas apkārtne, mēslu
krātuve, tehnikas laukums)
ja saimniecībā ir lopbarības plēves, kā tās tiek
utilizētas

7.

Ģimeņu mājām ciematos papildus :
mājas numura vai nosaukuma redzamība no
ielas

8.

Uzņēmumiem papildus:

Piezīmes

ēkas vizuālais izskats, nosaukuma izkārtnes,
logo u.c. informācijas izvietojums un ārējais
noformējums
videi
draudzīga
un
energoefektīva
saimniekošana (EKO kaste, līgums par
iepakojuma un citu otrreizējo izmantojamo
materiālu regulāru savākšanu, saules kolektori
utml.)
apkalpojošās nozares uzņēmumi
pieejamība, velo novietnes)
9.

(vides

Daudzdzīvokļu mājām papildus:
droša bērnu laukuma ierīkošana
sadzīves vides labiekārtošana (saimniecības
ēkas, veļas žāvētājs, kopīga atpūtas zona u.c.)
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