
APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2019.gada 25.aprīļa sēdē 

(protokols Nr.5, 31.§) 

 

 

KONKURSA 

„Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas villainē” 
N O L I K U M S 

 

1. Mērķis 

Konkurss ir Dagdas novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) rīkots pasākums ar 

mērķi: 

1.1. Radīt interesi Dagdas novada iedzīvotājos, zemes īpašniekos un komersantos sev 

piederošo īpašumu sakārtošanā un motivēt iesaistīšanos Dagdas novada teritorijas 

sakopšanā un ainavas veidošanā ar moto: Ieceri! Izveido! Gūsti prieku pats un priecē 

citu! 

1.2. Veidot novadā tūrismam pievilcīgu vidi. 

1.3. Apzināt, godināt un popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi un sasniegumus, 

publicējot konkursa norises gaitu un rezultātus masu medijos. 

 

2. Konkursa nominācijas 

2.1. Konkurss notiek šādās nominācijās: 

2.1.1. Sakoptākais ciems Dagdas novadā. 

2.1.2. Sakoptākā lauku sēta Dagdas novadā. 

2.1.3. Sakoptākā individuālā māja Dagdas novadā. 

2.1.4. Tradīcijas un kultūras mantojums lauku sētā Dagdas novadā. 

2.1.5. Sakoptākā daudzdzīvokļu māja Dagdas novadā. 

2.1.6. Sakoptākā iestāde Dagdas novadā. 

2.1.7. Sakoptākais uzņēmums / zemnieku saimniecība Dagdas novadā. 

2.1.8. Pievilcīgākais tūrisma piedāvājums Dagdas novadā. 

2.2. Komisijai ir tiesības noteikt speciālbalvas: “Latvijas simtgades dārzs”, “Jaunais dārzs”, 

“Skaistākais piemājas dārzs”, “Krāšņākā puķu dobe”, “Oriģinālākais vai neparastākais 

košumdārzs”, “Skaistāko un praktiskāko ideju dārzs”, “Videi draudzīgākā sēta”, 

“Plašais daiļdārzs”, “Mazais daiļdārzs”, “Interesantākā augu kolekcija”, “Interesantākais  

vides  objekts /veselības veicināšanas laukums” (sporta laukums, bērnu  rotaļu  

laukums, ūdenstilpne), “Speciālbalva”.  

“Speciālbalvas”saņemšanai pēc komisijas lēmuma var būt citi kritēriji (piemēram, 

ugunskura vieta dārzā, karoga godināšana, skaistāk noformētais balkons, mājas 

nosaukuma vizītkarte u.tml.). 

 

3. Konkursa dalībnieki 

3.1. Konkurss tiek  organizēts  divās  kārtās.   

3.2. Konkursa pirmā kārta notiek Dagdas novada pagastos un pilsētā. To rīko pagasta 

pārvalde sadarbībā ar Dagdas novada pašvaldības administrāciju. Konkursa pirmo kārtu vērtē 

pagasta pārvaldes/izpilddirektora izveidota žūrija. Konkursa pirmās kārtas žūrija uz konkursa 

otro kārtu izvirza augstāko vērtējumu ieguvušos pretendentus, vismaz 2-3 no katra 

pagasta/pilsētas.  

3.3.  Konkursā tiek vērtēti Dagdas novada administratīvajā teritorijā esošie zemes, 

privātmāju un daudzdzīvokļu māju īpašumi, kā arī iestādes un uzņēmumi, kas aktīvi darbojas, 

sekmējot lauku vides attīstību un veidojot skaistu un sakoptu īpašumu ar jaunām, neparastām 

idejām un risinājumiem.  



4. Konkursa nomināciju pieteikšana 

4.1. Pirmās kārtas konkursa žūrijas lēmumu par Konkursa otrajai kārtai izvirzītajiem 

pretendentiem jāiesniedz uz e-pastu: dome@dagda.lv līdz 2019.gada 16.jūlijam, aizpildot 

pieteikuma anketu (1.pielikums). 

4.2. Informatīvie atbalstītāji: pašvaldības informatīvais izdevums “Dagdas Novada Ziņas” 

un mājas lapa www.dagda.lv . 

 

5. Konkursam pieteikto īpašumu  izvērtēšana 

5.1. Konkursa otrajai kārtai pieteikto īpašumu izvērtēšanu veic konkursa vērtēšanas 

komisija, kuras locekļu skaits un sastāvs tiek noteikts ar Dagdas novada domes 

priekšsēdētāja rīkojumu.  Komisija vienojas par darba organizāciju.  

5.2. Ja konkursam tiek pieteikts komisijas locekļa daiļdārzs, īpašnieks tā vērtēšanā 

nepiedalās. 

5.3. Konkursa vērtēšanas komisija trīs dienas pirms objekta vērtēšanas saskaņo laikus ar 

attiecīgā objekta īpašnieku vai pārvaldnieku un apseko pieteiktos objektus. 

5.4. Konkursa vērtēšanas komisija pieteiktos pretendentus vērtē katrā nominācijā pēc 

komisijas apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem. 

5.5. Katrs komisijas loceklis aizpilda vērtēšanas tabulu (skat. 2.pielikumu) par katru 

nomināciju, vērtējumu apliecinot ar savu parakstu. 

5.6. Komisijas locekļi sarindo attiecīgās nominācijas pretendentus pēc to rezultāta, ar 

visaugstāko punktu skaitu novērtējot labāko. 

5.7. Par konkursa uzvarētāju nominācijā tiek atzīts tas dalībnieks, kurš saņēmis 

visaugstāko punktu skaitu. Konkursa komisijai ir tiesības katrā nominācijas grupā piešķirt 

vairākas 1., 2., 3.vietas. 

5.8. Konkursa uzvarētājs – 1.vietas ieguvējs, piedaloties konkursā, netiek apbalvots ar 

pirmo vietu divus gadus pēc kārtas.  

5.9. Komisija patur sev tiesības fotografēt vērtējamo īpašumu un iegūtos materiālus 

izvietot pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas” un mājas lapā 

www.dagda.lv . 

5.10. Konkursā tiek vērtēta galvenokārt izveidotāja izdoma, nevis finansiālais ieguldījums 

dārzu veidošanā un teritoriju kopšanā un uzturēšanā.  

 

6. Uzvarētāju apbalvošana 

6.1. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības apstiprinātā balvu fonda ietvaros noteikt  

balvu sadalījumu pa nominācijām, kā  arī piešķirt veicināšanas balvas. 

6.2. Konkursa atbalstītājs ir Dagdas novada pašvaldība, kura nodrošina balvu fondu. Balvu 

fonda apmērs tiek apstiprināts ar Domes lēmumu. 

6.3. Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti Dagdas novada svētkos “Annas Dagdā”, kas notiks 

2019.gada 27.jūlijā, Dagdā.  

      

7. Informācija par personas datu apstrādi 
Konkursa dalībnieki tiek informēti, ka viņu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Vispārīgas 

datu aizsardzības regulas (turpmāk - Regulas) prasībām un apstrādes likumīgums tiek 

pamatots ar Regulas 6. panta, 1. punkta a) un e) apakšpunktiem, tas ir, apstrāde ir vajadzīga, 

lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim  likumīgi 

piešķirtās oficiālās pilnvaras, kā arī konkursa dalībnieks ir sniedzis piekrišanu savu personas 

datu apstrādei, iesniedzot savu darbu vērtēšanas komisijai.  

 

Dagdas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs                                                                                             Aivars Trūlis 

 

 

mailto:dome@dagda.lv
http://www.dagda.lv/
http://www.dagda.lv/


1.pielikums 
Konkursa  “Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas villainē”  nolikumam 

 

 

PIETEIKUMS 

 

Piesakieties konkursam, aizpildot anketu līdz 2019.gada 16. jūlijam 

 

 

Īpašnieka vai pārvaldnieka vārds, uzvārds_____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Īpašuma  nosaukums, adrese  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Kontaktinformācija:  tālrunis_______________________ 

e-pasts________________________________________ 

 

Nominācijas nosaukums __________________________________________________ 

 

Īss pieteiktā īpašuma apraksts  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________ 

 

Pieteicēja nosaukums; vārds, uzvārds_______________________________________ 

 

Pieteicēja kontaktinformācija_____________________________________________ 

 

2019.gada_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.pielikums 
Konkursa  “Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas villainē”  nolikumam 

 

 

KONKURSA VĒRTĒŠANAS TABULAS 

 

Nominācija “Sakoptākā individuālā māja /lauku sēta / zemnieku saimniecība” 

 

 

 

Vērtēšanas datums: 2019.gada____________________________ 

 

Vērtējamā objekta nosaukums: __________________________________________ 

 

 

Nr. 

pk. 

 

Vērtēšanas kritērijs 

 

Iespējamais 

punktu skaits 

 

Piešķirtie 

punkti 

 

Piezīmes 

 

1. Piebraucamais ceļš, ceļmalas, pagalms 

(ceļi uz māju, ceļmalas, žogi ) 

0-10   

2. Lauki, sakņu dārzs, zemes apstrādes 

kultūra 

0-10   

3. Ēkas un būves ārējais izskats, saimniecības 

ēkas, tehnikas laukums zonējums (atpūtas 

vieta, saimnieciskā un dzīvojamā zona)  

0-10   

4. Zāliens, augu kompozīcijas, puķu dobes un  

košumkrūmi (neparastu augu izvēle, mazās 

arhitektūras formas ) 

0-10   

5. Vizuālais iespaids (mājas nosaukums, 

karoga vieta, mazās arhitektūras formas, 

pastkastīte, bērnu rotaļu laukums un aktīvā 

atpūta dārzā ) 

0-10   

6. Ūdenstilpju labiekārtošana 

(uguns un ūdens vieta dārzā ) 

0-10   

7. Īpašuma nosaukuma noformējums (mājas 

atpazīstamība ,numurs, nosaukums, karoga 

vieta)  

0-10   

8. Intelektuālais ieguldījums saimniecības 

attīstībā (izglītošana, ES projekti un citi 

atbalsta iegūšanai, jaunās  paaudzes 

devums un nākotnes nodomi) 

0-10   

9. Iekļaušanās novada kopējā sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas  sistēmā 

(atkritumu novietošana un savākšana) 

0-10   

10. Ciema ielu nosaukums un dzīvojamās 

mājas numura esamība 

0-10    

11. Papildus vērtējums – saimniecības un 

saimniecībai piederošo teritoriju publiski 

pieejamie veidotie elementi (tūrisma takas, 

publiskas ūdenskrātuves, atpūtas vietas 

u.c.) 

0-5   



12. Simpātiju vērtējums – (katram komisijas 

loceklim ir tiesības piešķirt punktus par 

īpašiem sasniegumiem papildus šajā 

pielikumā minētajiem kritērijiem (papildus 

punkti) 

0-5   

Kopā: 
  

 

 

Komisijas loceklis   ___________________________________         _________________  
                                                     /vārds, uzvārds/                                                /paraksts/ 

 

 

 

 

Nominācija „Tradīcijas un kultūras mantojums lauku sētā” 

 

 

Vērtēšanas datums: 2019.gada____________________________ 

 

Vērtējamā objekta nosaukums: __________________________________________ 

 

 

Nr. 

p.k. 

 

Vērtēšanas kritērijs Iespējamais 

punktu skaits 

Piešķirtie 

punkti 

 

Piezīmes 

 

1. Lauku sētas vēsturiskās apbūves apjoma 

un rakstura saglabāšana 

0-10   

2. Vēsturiskās apbūves elementu pilnīga vai 

atsevišķu raksturīgāko būvdetaļu daļēja 

saglabāšana 

0-10 

 

  

3. Uz lauku sētu attiecināmo vēsturisko 

notikumu izpēte un apkopošana, vēsturisko 

priekšmetu saglabāšana 

0-10   

 

 

4. Tradicionālie pasākumi un rituāli lauku 

sētā 

0-10   

5. Lauku sētas seno amata rīku saglabāšana 0-10   

 

 

Kopā: 
  

 

 

Komisijas loceklis   ___________________________________         _________________  
                                                    /vārds, uzvārds/                                                /paraksts/ 

 

 

 

 



 

 

Nominācija ”Sakoptākā daudzdzīvokļu māja” 

 

Vērtēšanas datums: 2019.gada____________________________ 

 

Vērtējamā objekta nosaukums: __________________________________________ 

 

 

Nr. 

p.k. 

 

Vērtēšanas kritērijs 

 

Iespējamais 

punktu skaits 

Piešķirtie 

punkti 

 

Piezīmes 

 

1. Daudzdzīvokļu mājas kopskats (vizuālais 

iespaids, ielas nosaukums, mājas numurs, 

karoga turētājs un informācijas stendi) 

0-10   

2. Dekoratīvie stādījumi, puķu dobes, zāliens 0-10   

3. Ielu, ietvju, pagalma sakoptība, ēkas 

apkārtne 

0-10   

4. Kāpņu telpas uzturēšana  0-10   

5. Iekļaušanās kopējā novada  sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmā 

0-10   

6. Bērnu laukuma  sakoptība un uzturēšana 0-10   

7. Dzīvokļu īpašnieku aktivitāte savas mājas 

apsaimniekošanā un uzturēšanā 

0-10   

8. Dzīvojamās mājas  uzkrājums, ieskatot 

mājas  siltināšanas  izdevumus 

0-10   

9. Piesaistītie līdzekļi dzīvojamās mājas   

siltumnoturības pasākumu veikšanai no ES  

un pašvaldības fondiem 

0-10   

10. Ugunsdrošības normu ievērošana 0-5   

Kopā: 
  

 

 

Komisijas loceklis   ___________________________________         _________________  
                                                     /vārds, uzvārds/                                                    /paraksts/ 

 

 
 
 
 
 

 



 

Nominācija “Sakoptākā iestāde / uzņēmums” 

 

Vērtēšanas datums: 2019.gada____________________________ 

 

Vērtējamā objekta nosaukums: __________________________________________ 

 

 

Nr. 

p.k. 

 

Vērtēšanas kritērijs Iespējamais 

punktu skaits 

Piešķirtais 

punktu skaits 

Piezīmes 

 Kopskats – ēkas, ielu malas un 

pieguļošas teritorijas sakoptība, t.sk. 

kāpņu, ieejas mezglu  kārtība 

0-10   

 Automašīnu  stāvvietas, to ievērošana 

un organizācija 

0-10   

 Vides pieejamības  un velo 

infrastruktūras risinājumi 

0-10   

 Iestādes vizītkarte (plāksne ar ielas 

numuru vai nosaukumu, ziņojumu 

dēļi, karogu masti, pastkastīte, dizains, 

zīmols, logo utt.) 

0-10   

 Apkārtnes labiekārtošana, mazās 

arhitektūras formas, bērnu laukumi, 

celiņi 

0-10   

 Augu kompozīcijas un zāliens,  to 

sakoptība 

0-10   

 Energoefektivitātes un ugunsdrošības  

pasākumu ieviešana 

0-10   

 Iekļaušanās novada kopējā sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmā 

(atkritumu novietošana un savākšana) 

0-10   

 Simpātiju vērtējums – (katram 

komisijas loceklim ir tiesības piešķirt 

papildus punktus par īpašām 

„rozīnītēm”) 

0-5   

 KOPĀ:    

 

 

 

Komisijas loceklis   ___________________________________         _________________  
                                                     /vārds, uzvārds/                                                    /paraksts/ 

 


