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Talsos 

1.pielikums 

Talsu novada domes  

25.03.2021. lēmumam Nr.86 

 

Talsu novada pašvaldības 2021. gada konkursa „Radi Talsu novadam!” 

NOLIKUMS 

Talsos 

 

Izdots saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 41. panta  

pirmās daļas 2. punktu 

 

I. Vispārējie noteikumi 

 

1.1. Konkursu „Radi Talsu novadam!” (turpmāk – Konkurss) Talsu novada pašvaldība 

(turpmāk – Pašvaldība) organizē, lai ieinteresētu un iesaistītu iedzīvotājus savu īpašumu 

labiekārtošanā, veicinātu novada sakoptību un pateiktos sabiedriski aktīviem iedzīvotajiem par 

ieguldījumu novada tēla veidošanā.  

1.2. Konkurss tiek rīkots katru gadu Talsu novada domes noteiktajā laikā. 

 

II. Nominācijas 

 

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

2.1.1. „Sakoptākā privātmāja”; 

2.1.2. „Ģimenēm un bērniem draudzīgākais pagalms”; 

2.1.3. „Sakoptākā vēsturiskā ēka”; 

2.1.4. „Veiksmīgākās ēkas pārvērtības”; 

2.1.5. „Degradētas teritorijas atjaunošana”; 

2.1.6. „Skaistākais balkons”; 

2.1.7. „Gaumīgākais skatlogs un/vai ieejas mezgls”; 

2.1.8. „Aktīvākā organizācija”; 

2.1.9. „Čaklākais mājražotājs”; 

2.1.10. „Radošākais novadnieks”; 

2.1.11. „Vides vērtība” 

2.1.12. „Gada jaunums”. 

 

 

 

 



 

 

III. Pretendentu pieteikšana  

 

3.1. Pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldes līdz 2021. gada 26. jūlijam organizē pretendentu 

dalību vismaz trīs nominācijās attiecīgajā pilsētas vai pagasta teritorijā. 

3.2. Pieteikties dalībai konkursā vai ieteikt pretendentus var ikviena fiziska vai juridiska 

persona, vēršoties attiecīgās administratīvās teritorijas pilsētas vai pagasta pārvaldē.  

3.3. Konkursā nevar piedalīties pašvaldības iestādes un to struktūrvienības. 

3.4. Pretendents vienā un tajā pašā konkursa nominācijā atkārtoti var tikt izvirzīts tikai pēc trim 

gadiem no pēdējās dalības reizes. 

 

IV. Vērtēšana 

 

4.1. Pretendentus vērtē komisija šādā sastāvā: 

4.1.1. Pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītājs – komisijas 

priekšsēdētājs; 

4.1.2. Pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītājs – komisijas 

loceklis; 

4.1.3. Pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļas Tūrisma informācijas daļas 

pārstāvis – komisijas loceklis; 

4.1.4. Talsu novada Būvvaldes Arhitektūras daļas vides dizainers – komisijas loceklis; 

4.1.5. Talsu novada Būvvaldes Arhitektūras daļas ainavu arhitekts – komisijas loceklis. 

4.2. Konkursā izvirzītie pretendenti tiek vērtēti klātienē pēc apstiprinātiem vērtēšanas 

kritērijiem (pielikumā). 

4.3. Vērtēšana notiek atbilstoši punktu sistēmai – katrā nominācijā maksimāli iegūstamais 

punktu skaits ir 25 punkti. 

4.4. Konkursa nominācijas katrs komisijas loceklis vērtē, aizpildot individuālo vērtēšanas 

veidlapu. 

4.5. Katrā nominācijā uzvar pretendents, kas saņēmis augstāko punktu skaitu komisijas 

kopvērtējumā. 

4.6. Pretendentu vērtēšanā komisija var pieaicināt dažādu organizāciju/uzņēmumu pārstāvjus, 

kas vērtē pretendentus ar savu darbības jomu saistītās nominācijās. 

 

V. Uzvarētāju paziņošana 

 

5.1. Komisijas apstiprinātos konkursa rezultātus paziņo konkursa noslēguma sarīkojumā. 

5.2. Uzvarētāji katrā nominācijā tiek apbalvoti ar Talsu novada pašvaldības apbalvojumu 

„Talsu novada Piederības balva” un dāvanu karti kultūras pasākumu apmeklēšanai 50,00 EUR 

vērtībā.  

5.3. Komisija pēc tās ieskatiem var piešķirt īpašu balvu.  

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                S.Pētersone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pielikums 

konkursa „Radi Talsu novadam!” nolikumam 

 

Talsu novada pašvaldības 2021. gada konkursa „Radi Talsu novadam!” 

vērtēšanas kritēriji 

 

1. Nominācija „Sakoptākā privātmāja”: 

1.1. Privātmājas vizītkarte (piemēram, norādes, karogu masti, plāksnes) 0-6 punkti; 

1.2. Ēkas vizuālais stāvoklis,  ēka/būve/objekts ir nodots ekspluatācijā un tiek izmantots 

būvniecību un ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā 0-5 punkti; 

1.3. Ēkas un apkārtnes stilistiskā vienotība 0-6 punkti; 

1.4. Apstādījumu un labiekārtojuma kvalitāte 0-6 punkti; 

1.5. 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 „Sakoptākā vēsturiskā ēka” 

3.1. Ēkas vizītkarte (piemēram, norādes, karogu masti, plāksnes) 0-5 punkti; 

3.2. Ēkas vizuālais stāvoklis, ēka/būve/objekts ir nodots ekspluatācijā un tiek izmantots 

būvniecību un ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā 0-5 punkti; 

3.3. Ieguldījums ēkas uzturēšanā un atjaunošanā 0-5 punkti; 

3.4. Ēkas un apkārtnes stilistiskā vienotība 0-5 punkti; 

3.5. Pieejamība sabiedrībai 0-5 punkti. 

 

4. Nominācija „Veiksmīgākās ēkas pārvērtības” 

4.1. Ēkas vizuālais stāvoklis pirms un pēc veiktajiem ieguldījumiem 0-10 punkti; 

4.2. Atjaunošanas/pārbūves/restaurācijas principu ievērošana 0-5 punkti; 

4.3. Ēkas un apkārtnes stilistiskā vienotība 0-5 punkti; 

4.4. Projektu līdzfinansējuma piesaiste 0-5 punkti. 

 

5. Nominācija „Degradētas teritorijas atjaunošana” 

5.1.Teritorijas stāvoklis pirms un pēc veiktajiem ieguldījumiem 0-10 punkti; 

5.2. Teritorijas esošā/plānotā izmantošana pēc  sakārtošanas 0-5 punkti; 

5.3. Teritorijas sakārtošanā veikto darbību apjoms (finansiālais, darba apjoms, teritorijas 

platība) 0-5 punkti; 

5.4. Teritorijas nozīme sabiedrības dzīves kvalitātes nodrošināšanā 0-5 punkti. 

 

6. Nominācija „Skaistākais balkons” (nominācijā var tikt izvirzīti daudzdzīvokļu dzīvojamo 

ēku balkoni un lodžijas) 

6.1. Vizuālais kopskats un iespaids 0-10 punkti; 

6.2.  Sakoptība, telpas praktiskās pielietojamības saglabāšana (veļas žāvēšana, mantu glabāšana, 

mēbeles un iekārtojums) 0-5 punkti; 

6.3.  Augu kompozicionālais izvietojums 0-5 punkti; 

6.4.  Izdoma un oriģinalitāte 0-5 punkti. 

 

 

7. Nominācija „Gaumīgākais skatlogs un/vai ieejas mezgls” 

7.1. Objekta vizuālā koptēla mākslinieciskā kvalitāte 0-10 punkti; 

7.2. Idejas, izpildījuma un pielietoto materiālu oriģinalitāte 0-5 punkti; 



 

 

7.3. Noformējuma atbilstība uzņēmuma darbības veidam 0-5 punkti; 

7.4. Noformējuma saderība ar objekta arhitektonisko tēlu un pilsētas vidi 0-5 punkti. 

 

8. Nominācija „Aktīvākā organizācija”: 

8.1. Uz sabiedrību vērstu pasākumu īstenošana 0-5 punkti; 

8.2. Projektu/fondu finansējuma piesaiste 0-10 punkti; 

8.3 Sabiedriskā aktivitāte un nopelni kopienas saliedētībā 0-5 punkti 

8.4. Iekļaušanās novada sabiedriskajās norisēs 0-5 punkti. 

 

9. Nominācija „Čaklākais mājražotājs”:  

9.1. Mājražotāja vizītkarte, ēka/būve/objekts ir nodots ekspluatācijā un tiek izmantots 

būvniecību un ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā (ražošanas 

ēkas/telpu vizuālais stāvoklis) 0-5 punkti;  

9.2. Ražotās preces/produkta unikalitāte 0-5 punkti; 

9.3. 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; 

9.4. Mājražotāja izaugsme 0-5 punkti; 

9.5. Projektu/fondu finansējuma piesaiste 0-5 punkti. 

 

10. Nominācija „Radošākais novadnieks”: 

10.1. Inovācijas ražošanā, tehnoloģiju izmantošanā 0-5 punkti; 

10.2. Sabiedriskā aktivitāte un nopelni kopienas saliedētībā 0-5 punkti; 

10.3. Devums izglītības, kultūras, sporta, tūrisma jomā 0-5 punkti; 

10.4. Mākslinieciskā radošā darbība 0-5 punkti; 

10.5. Ieguldījums novadpētniecībā 0-5 punkti. 

 

11. Nominācija „Vides vērtība” (nominācijā var tikt izvirzīti unikāli vides veidojumi; 

mākslinieciski augstvērtīgi vides objekti, kas ietver skulptūras, īpašus labiekārtojuma 

elementus un tūrisma piesaistes vietas) 

11.1. Vides unikalitāte 0-10 punkti; 

11.2.  Vizuālais koptēls 0-5 punkti; 

11.3.  Sakoptība 0-5 punkti; 

11.4.  Pieejamība sabiedrībai 0-5 punkti. 

  

12. Nominācija „Gada jaunums” 

Tiek vērtētas kopš 01.01.2020. tapušas organizācijas, uzņēmumi, iniciatīvas. 

12.1. Pieejamība un aktualitāte dažādām sabiedrības grupām 0-10 punkti; 

12.2. Atpazīstamība sabiedrībā, iekļaušanās sabiedriskajās norisēs 0-10 punkti; 

12.3. Inovatīvi risinājumi 0-5 punkti. 

 

Domes priekšsēdētāja                S.Pētersone 

 

     



 

 

2.pielikums 

                     Talsu novada domes 

25.03.2021. lēmumam Nr.86 

 

Talsu novada pašvaldības 2021. gada konkursa „Radi Talsu novadam!” 

pilsētu un pagastu apmeklējuma grafiks: 

 

N.p.k. Pilsēta, 

pagasts 

3.08. 

otrdiena 

4.08. 

trešdiena 

10.08. 

otrdiena 

11.08. 

trešdiena 

17.08. 

otrdiena 

18.08. 

trešdiena 

24.08. 

otrdiena 

1. Laidzes 

pagasts 

10.00       

2. Vandzenes 

pagasts 

13.00       

3. Valdemārpils 

pilsēta un 

Ārlavas 

pagasts  

 9.00      

4. Lubes pagasts  12.00      

5. Īves pagasts  14.00      

6. Laucienes 

pagasts 

  9.00     

7. Balgales 

pagasts 

  12.00     

8. Ķūļciema 

pagasts 

  14.00     

9. Talsu pilsēta    10.00    

10. Ģibuļu 

pagasts 

   13.00    

11. Stendes 

pilsēta 

    10.00   

12. Sabiles pilsēta 

un Abavas 

pagasts 

    13.00   

13. Valdgales 

pagasts 

     10.00  

14. Lībagu 

pagasts 

     13.00  

15. Virbu pagasts       10.00 

16. Strazdes 

pagasts 

      13.00 

 

Domes priekšsēdētāja      S.Pētersone 

 


