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N O L I K U M S 

Daugavpilī 
 
 

2019.gada 11.jūlijā 

          
Nr.66 
Protokols  Nr.65., 26.&, lēmums Nr.1584   

 
 

Daugavpils novada domes 2019.gada konkursa „Saimnieks 2019”  

nolikums 
 

Izdots pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
10.punktu, 21.panta pirmās daļas 24.punktu 
un 61.panta pirmo un trešo daļu 

 

I. Vispārējie jautājumi 
 

1. Daugavpils novada domes 2019.gada konkursu „Saimnieks 2019” (turpmāk – 
Konkurss) Daugavpils novada dome (turpmāk – pašvaldība) organizē ar mērķi ieinteresēt un 
iesaistīt iedzīvotājus savu īpašumu labiekārtošanā, veicināt novada sakoptību un pateiktos 
sabiedriski aktīviem iedzīvotājiem par ieguldījumu novada tēla veidošanā. 

 
2. Konkurss tiek rīkots 2019.gada augustā - septembrī. 

 

II. Konkursa uzdevumi 

3. Konkursa uzdevums ir noteikt labāko no pieteiktajiem pretendentiem šādās 
nominācijās: 

3.1. “Sakoptākā privātmāja un skaistākais dārzs”; 
3.2. “Ģimenēm un bērniem draudzīgākais pagalms”; 
3.3. “Rosīgākais uzņēmums” (lauksaimniecība, tūrisms, tirdzniecība u.c.); 
3.4. “Aktīvākā nevalstiskā organizācija”; 
3.5. “Čaklākais mājražotājs”; 
3.6. “Radošākais amatnieks”. 
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III Pretendentu pieteikšana Konkursam 

 

4. Pašvaldības pagastu pārvaldes līdz 2019. gada 1.augustam izvirza vismaz vienu 
pretendentu no savas teritorijas. 

 
5. Pieteikties dalībai Konkursā individuāli var jebkurš pašnodarbinātais, nevalstiskā 

organizācija, Daugavpils novada iedzīvotājs, individuālā darba veicējs, jebkurš komersants 
neatkarīgi no tā juridiskā statusa un darbības nozares, kas ir reģistrēts un veic savu 
saimniecisko darbību Daugavpils novada teritorijā. 

 
6. Konkursā nevar piedalīties pašvaldības iestādes un to struktūrvienības. 

 

IV. Konkursa nomināciju vērtēšana 

7. Konkursa vērtēšanu veic vērtēšanas komisija, kas sastāv ne mazāk kā no                           
7 cilvēkiem. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs. Vērtēšanas komisijas sēdes 
protokolē Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldes speciālists. 

 
8. Vērtēšana notiek atbilstoši punktu sistēmai katrā nominācijā saskaņā ar pielikumu. 
 
9. Konkursa nominācijas katrs komisijas loceklis vērtē, aizpildot individuālo 

vērtēšanas veidlapu. 
 
10. Katrā nominācijā uzvar pretendents, kas saņēmis augstāko punktu skaitu 

komisijas kopvērtējumā. 
 

V. Konkursa uzvarētāju paziņošana 

11. Komisijas apstiprinātos konkursa rezultātus paziņo konkursa noslēguma 
sarīkojumā 2019. gada oktobrī. 

 
12. Uzvarētāji katrā nominācijā tiek apbalvoti ar pateicības rakstiem, ko paraksta 

vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs un pārsteiguma balvu. 
 
13. Visiem konkursa dalībniekiem tiek pasniegts pateicības raksts, ko paraksta 

vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs. 
 

Daugavpils novada domes  
priekšsēdētājs        A.Kucins 
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Pielikums 
Daugavpils novada domes  
2019.gada 11.jūlija nolikumam 
Nr.66 (protokols Nr.65., 26.&, 
lēmums Nr.1584) 

  
 

Daugavpils novada pašvaldības 2019.gada konkursa “Saimnieks 2019” 
vērtēšanas kritēriji 

 
1. Nominācija „Sakoptākā privātmāja un skaistākais dārzs”: 
1.1. Privātmājas vizītkarte (piemēram, norādes, karogu masti, plāksnes) 0-6 punkti; 
1.2. Īpašie vides objekti un ainaviskie risinājumi 0-5 punkti; 
1.3. Vizuālais stāvoklis un koptēls 0-5 punkti; 
1.4. Ēkas un apkārtnes stilistiskā vienotība 0-6 punkti; 
1.5. Apstādījumu un labiekārtojuma kvalitāte, dārza augu daudzveidība 0-6 punkti; 
1.6. Inovatīvi risinājumi (energoefektivitāte, tehnoloģijas un tml.) 0-2 punkti. 
 
2. Nominācija „Ģimenēm un bērniem draudzīgākais pagalms”: 
2.1. Ģimenēm un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām draudzīga vide 0-5 punkti; 
2.2. Laika pavadīšanas iespēju daudzveidība 0-5 punkti; 
2.3. Publiska pieejamība ikvienam interesentam 0-5 punkti; 
2.4. Dzīvokļu vai namu īpašnieku sadarbība pagalma apsaimniekošanā 0-5 punkti; 
2.5. Pagalma sakoptība, vizuālais stāvoklis 0-5 punkti. 
 
3. Nominācija „Rosīgākais uzņēmums”: 
3.1. Uzņēmuma vizītkarte (ēkas un telpu/teritorijas sakoptība, vizuālais stāvoklis) 0-   5 punkti; 
3.2. Ražošanas resursu vērtējums 0-5 punkti; 
3.3. Izmantotās modernās tehnoloģijas un inovatīvi risinājumi 0-5 punkti; 
3.4. Saimniekošanas tradīciju pēctecība 0-5 punkti; 
3.5. Projektu/fondu finansējuma piesaiste un inovācijas saimniecības attīstībā 0-5 punkti; 
3.6. Uzņēmuma mārketinga aktivitātes un zīmola atpazīstamība 0-5 punkti; 
3.7. Korporatīvās sociālās atbildības vērtējums (korporatīvā sociālā atbildība ir brīvprātīga 
apņemšanās iekļaut sociālos un vides apsvērumus savā uzņēmējdarbībā, rīkoties ētiski un veicināt 
ekonomisko attīstību, vienlaikus uzlabojot dzīves kvalitāti nodarbinātajiem un viņu ģimenēm, kā arī 
vietējai kopienai, un sabiedrībai kopumā) 0-5 punkti. 
 
4. Nominācija „Aktīvākā nevalstiskā organizācija”: 
4.1. Uz sabiedrību vērstu pasākumu īstenošana 0-10 punkti; 
4.2. Projektu/fondu finansējuma piesaiste 0-10 punkti, 
4.3. Iekļaušanās novada sabiedriskajās norisēs 0-5 punkti. 
 
5. Nominācija „Čaklākais mājražotājs”: 
5.1. Mājražotāja vizītkarte (Ražošanas ēkas/telpu vizuālais stāvoklis) 0-5 punkti; 
5.2. Ražotās preces/produkta unikalitāte 0-5 punkti; 
5.3. Uzņēmuma mārketings un korporatīvās sociālās atbildības vērtējums (korporatīvā sociālā 
atbildība ir brīvprātīga apņemšanās iekļaut sociālos un vides apsvērumus savā 
uzņēmējdarbībā, rīkoties ētiski un veicināt ekonomisko attīstību, vienlaikus uzlabojot dzīves kvalitāti 
nodarbinātajiem un viņu ģimenēm, kā arī vietējai kopienai, un sabiedrībai kopumā) 0-5 punkti; 
5.4. Mājražotāja izaugsme 0-5 punkti; 
5.5. Projektu/fondu finansējuma piesaiste 0-5 punkti. 
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6. Nominācija „Radošākais amatnieks”: 
6.1. Inovācijas ražošanā, tehnoloģiju izmantošanā 0-5 punkti; 
6.2. Sabiedriskā aktivitāte un nopelni kopienas saliedētībā 0-5 punkti; 
6.3. Devums izglītības, kultūras, sporta, tūrisma jomā 0-5 punkti; 
6.4. Mākslinieciskā radošā darbība 0-5 punkti; 
6.5. Ieguldījums novadpētniecībā 0-5 punkti. 
 
 
 
Daugavpils novada domes  
priekšsēdētājs        A.Kucins 
  
 


