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Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 

VIESĪTES NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads , LV-5237, tālr. 65245179, fakss 65207294,  

e-pasts: dome@viesite.lv  

 

APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada domes 2014.gada 21.maija sēdē 

 (prot.Nr.6;1.#) 

 

Viesītes novada  pašvaldības konkursa „Baltās mājas" 

NOLIKUMS 
Viesītes novada Viesīte 

1.Konkursa mērķis: 

Veicināt Viesītes novada pašvaldības teritoriju ( Viesītes pilsēta, Viesītes pagasts, Saukas 

pagasts, Rites pagasts, Elkšņu pagasts)  labiekārtošanu, sakopšanu un noskaidrot sakoptākās 

vietas. 

 
2.Konkursa organizators:  

Viesītes novada dome. 

3.Konkursa dalībnieki: 

3.1. lauku saimniecības; 

3.2.individuālās mājas; 

3.3.daudzdzīvokļu mājas; 

3.4. iestādes, organizācijas, uzņēmumi. 

4. Pieteikšanās kārtība:  

4.1. dalībnieki konkursam var pieteikties personīgi Viesītes novada  pašvaldības 

kancelejā  vai pa tālruni  65245179; 

4.2. dalībniekus konkursam var pieteikt kaimiņi, pašvaldības darbinieki, deputāti vai 

citas personas. 

5. Vērtēšana: 

5.1.komisija veic objektu apsekošanu no 1. jūnija līdz 15.septembrim; 

5.2. vērtēšanu veic komisija 9 c i lvēku  sastāvā; 

5.3. apsekošanas laiku un komisijas sastāvu apstiprina ar Viesītes novada domes 

lēmumu pēc Lauksaimniecības un vides jautājumu komitejas ierosinājuma; 

5.5.komisija izvērtē un sadala vietas katras grupas ietvaros. Par katru no vērtēšanas 

kritērijiem piešķir līdz 5 punktiem. Komisijai ir tiesības piešķirt papildus līdz 5 punktiem. 
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6.Vērtēšanas kritēriji:  

6.1.      1.grupa - lauku saimniecības 

6.1.1. mājas apkārtnes un apkārtējās vides sakoptība; 

6.1.2.augļu dārzu un ogulāju sakoptība; 

6.1.3.meliorācijas sistēmu stāvoklis; 

6.1.4.ražošanas ēku un tehnikas laukuma sakoptība; 

6.1.5.sadzīves ēku stāvoklis; 

6.1.6.māju nosaukuma noformējums un saimniecības vizītkarte; 

6.1.7.piebraucamo ceļu sakoptība. 

 

6.2.     2.grupa — individuālās mājas 

6.2.1. mājas apkārtnes sakoptība; 

6.2.2. dekoratīvo augu un puķu stādījumu stāvoklis; 

6.2.3.augļu koku, ogulāju un sakņu dārza stāvoklis; 

6.2.4.atpūtas vietu iekārtojums; 

6.2. 5. ēku stāvoklis; 

6.2.6. piebraucamo ceļu sakoptība; 

6.2.7.mājas nosaukuma noformējums. 

 

6.3.     3.grupa - daudzdzīvokļu māja 

 

6.3.1. mājas apkārtnes sakoptība; 

6.3.2. labiekārtošanas elementi (soliņi, celiņi, atpūtas laukumi); 

6.3. 3. mājas ieejas un kāpņu telpu sakoptība; 

6.3.4.zāliena, puķu, koku un krūmu stādījumu sakoptība. 

 

6.4.  4.grupa -iestāde, organizācija, uzņēmumi, veikals, kafejnīca u.c. 

 

6.4.1. apkārtējās vides sakoptība; 

6.4.2. vizītkarte un reklāma. 

7.Apbalvošana: 

 

7.1. apbalvošanai izvirza 4 lauku  saimniecības un  4 individuālās mājas, (pa vienai no 

katras teritoriālās vienības) 1 daudzdzīvokļu māju novadā, 1 iestādi vai uzņēmumu novadā; 

7.2. apbalvošana notiek Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā vai 

Viesītes pilsētas svētkos; 

7.3. konkursa dalībnieku grupas uzvarētājam  tiek piešķirta balva; 

7.4. ikgadējais balvu fonds - 750 EUR  

7.5. balvu fonda sadalījums: 

7.5.1.  lauku saimniecības 75 EUR x 4 =300  EUR 

7.5.2. individuālās mājas 60 EUR x 4  =240 EUR 

7.5.3. daudzdzīvokļu mājas 50 EUR x1 =50 EUR 

7.5.4. iestādes, uzņēmumi 50 EUR x 1  =50 EUR 

7.5.5. transporta izdevumi 75 EUR 

7.5.6. prezentācijas izdevumi 35 EUR 

8.  Nolikuma darbības laiks.  Nolikums darbojas līdz 2017. gada 30.jūnijam 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                                         J.Dimitrijevs 

 


