
Nolikums ikgadējam konkursam 

„SAKOPTĀKĀ SĒTA RIEBIŅU NOVADĀ – 2015 

„Mazs bij’ tēva novadiņis, bet diženi turējās” 

 

Konkursa mērķis ir veicināt Riebiņu novada sakoptību un attīstību, popularizēt 

novada tēlu, veicināt iedzīvotāju piedalīšanos republikas sakoptības konkursos, 

apbalvot sakoptākās iestādes, uzņēmumus, lauku sētas, saimniecības, daudzdzīvokļu un 

individuālās mājas. 

Konkurss tiek izsludināts 2015. gada jūnijā Riebiņu novada pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Riebiņu Novada Ziņas” un Riebiņu mājas lapā www.riebini.lv 

Pieteikšanās konkursam līdz šī gada 6. jūlijam pie pagastu pārvaldniekiem vai 

Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļā. Piedalīšanās konkursā ir 

brīvprātīga. Objektu pieteikt konkursam var gan īpašnieki, gan citas personas (ar 

īpašnieku piekrišanu). 

Konkursu rīko Riebiņu novada dome. Tiek noteikta un apstiprināta komisija, 

kas veic vērtēšanas darbu (pielikums Nr. 1). 

 

2015. gadā konkursā tiks vērtētas šādas nominācijas: 

 Individuālā dzīvojamā māja; 

 Lauku sēta/ zemnieku saimniecība: 

- Piena lopkopība; 

- Gaļas lopkopība (liellopi, sīklopi, putni); 

- Graudkopība; 

- Bioloģiskā lauksaimniecība; 

- Biškopība; 

- Augļkopība; 

- Dārzeņkopība; 

- Lauku tūrisms; 

- Mājražošana; 

 Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja; 

 Sabiedriskās iestādes (pagasta pārvaldes ēkas, kultūras nami, izglītības 

iestādes, bibliotēkas, u.c.); 

 Ražošanas objekti – uzņēmumi; 

 Sakoptākais pagasta centrs; 

http://www.riebini.lv/


 “Akmens un metāls – interjera un vides dizaina elements” (šogad kā 

dekoratīvs un praktisks elements tiks akcentēts akmens un metāls (celtnes, 

akmeņdārzi, atpūtas zonas, celiņi, soliņi, kamīni, akas, norādes, utt.). 

Katrs pretendents var pieteikties vienā vai divās nominācijās vienlaicīgi. 

Pretendentiem tiek vērtēta: 

 teritorijas sakoptība un kopskats; 

 ēka un tās fasādes sakoptība; 

 dārza funkcionālais plānojums, puķu dobes un košumkrūmi;  

 videi draudzīga saimniekošana;  

 individualitāte, atsevišķi vides dizaina elementi; 

 tradīciju saglabāšana/ inovāciju ieviešana; 

 ražošana un pakalpojumi (zemnieku saimniecībām un uzņēmumiem). 

Vērtēšanu komisija veiks laika periodā no 13. – 25. jūlijam. Žūrijas komisijas 

izbraukumi paredzēti Stabulnieku, Galēnu, Sīļukalna, Rušonas, Silajāņu un Riebiņu 

pagastos pēc pagastu pārvalžu vadītāju izveidota maršruta.  

Riebiņu novada pašvaldība, pēc komisijas vērtējuma, piešķir pateicības rakstus 

un balvas visās minētajās nominācijās. Var tikt paredzētas arī pārsteiguma balvas pēc 

komisijas ieskatiem. Apbalvošana notiek Riebiņu novada svētku svinīgajā pasākumā 

Riebiņu parka estrādē 1. augustā.  

 

Kontaktinformācija:  

Attīstības un plānošanas daļa, tel. nr.: 65324379, 26388368 (Antra Meluškāne) 

antra.meluskane@riebini.lv 

 

 

 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs                                                         P. Rožinskis 

 

  

mailto:ilze.bojare@riebini.lv


Pielikums Nr. 1. 

Riebiņu novada domes konkursa „Sakoptākā sēta Riebiņu novadā - 2015” 

vērtēšanas komisija 

 

Komisijas priekšsēdētājs: 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

 

Komisijas locekļi: 

Riebiņu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jāzeps Ivanāns 

Riebiņu novada domes deputāte Inese Kunakova 

Riebiņu novada domes deputāte, Sīļukalna pamatskolas direktore Marija Bernāne 

Riebiņu novada domes deputāte, Rušonas tautas nama vadītāja Dina Staškeviča 

Riebiņu un Preiļu novada TIC tūrisma koordinatore Iveta Šņepste 

Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītāja Ilze Kudiņa 

Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītāja Antra Meluškāne 

 


