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Cēsīs

Konkursa „Tīrākā ietve Cēsu novadā”
Nolikums
1.Vispārīgie noteikumi
1.1.Konkursu organizē Cēsu novada pašvaldība.
2.Konkursa mērķis
1.1. Aktivizēt un mudināt novada iedzīvotājus savas darba un dzīves vietas sakopšanā un
latviskās kultūrvides veidošanā;
2.2. Apzināt Cēsu novada sakoptāko namīpašumam piegulošo teritoriju, t.sk. gājēju ietvju, dabas
pamatnes;
2.3. Paaugstināt sētnieku darba efektivitāti un stimulēt ieinteresētību centīgam darbam.
3. Konkursa norise
3.1. Konkursa dalībnieki:
3.1.1. Cēsu novadā esošo nekustamo īpašumu īpašnieki, lietotāji, valdītāji vai sētnieki, kas
kopj nekustamajam īpašumam piegulošo teritoriju:
3.1.1.1. privātmājas pilsētā ( 3 godalgotās vietas);
3.1.1.2. pašvaldības teritorijas pilsētā ( 6 godalgotās vietas);
3.1.1.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pilsētā (3 godalgotās vietas);
3.1.1.4. sabiedriskās ēkas pilsētā ( 3 godalgotās vietas);
3.1.1.5. Vaives pagastā esošie nekustamie īpašumi ( 3 godalgotās vietas).
3.2. Ja konkursa dalībnieks piecu gadu laikā nominēts un ieguvis godalgu trīs reizes,
dalībniekam tiek piešķirts goda nosaukums „Par ieguldījumu Cēsu novada vides veidošanā”.
Dalībnieks turpmāk konkursā nepiedalās, bet tiek uzaicināts uz noslēguma pasākumu.
3.3. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir kalendārais gads. Saņemto pieteikumu apkopošanas
termiņš attiecīgajā gadā ir 25.maijs.
3.4. Pieteikumus konkursam var iesniegt fiziskas un juridiskas personas, norādot sētnieka vai
nekustamā īpašuma īpašnieka vārdu, uzvārdu un īpašuma adresi, kuram piegulošā teritorija
ir labi kopta – tīrīta gājēju ietve un kopts zāliens un cita veida apstādījumi.
3.5. Pieteikumu iesniegšanas vieta: Cēsu novada pašvaldība:
3.5.1. Komunālā nodaļa – Raunas ielā 4, Cēsis, tel. 64122377,
3.5.2. Apmeklētāju apkalpošanas centrs - Bērzaines iela 5, Cēsis, tel. 64161800, fakss
64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv ;
3.6. Vērtēšanas laiks – no 21.maija līdz 1.jūnijam.
3.7. Pieteikumus izskata komisija.
3.9. Konkursa rezultāti tiek publicēti laikrakstā Vidzemes novadiem „Druva”, Cēsu pašvaldības
laikrakstā „Cēsu Vēstis” un Cēsu novada pašvaldības mājas lapā.
3.10. Konkursa uzvarētāji saņem atzinības rakstus. Pašvaldība var pasniegt dāvanu apstiprinātā
budžeta ietvaros vai sponsoru dāvanu.
3.11. Konkursa noslēgums – Cēsu pilsētas svētku svinību laikā.

4. Komisijas kompetence
4.1. Konkursa komisija apstiprināta ar Cēsu novada domes sēdes 05.04.2012. (prot.Nr.6)
lēmumu Nr. ____ „Par konkursa „Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas un konkursa
nolikuma apstiprināšanu”.
4.2. Konkursa komisija, nosakot pretendentus, veic izbraukuma sēdes un izvērtē pieteiktos
objektus. Komisija ņem vērā, ja saņemti vairāki pieteikumi par vienas un tās pašas personas
izvirzīšanu konkursam.
4.3. Ja kādā nominācijā pieteikumi nav saņemti, šo nomināciju nevērtē un nepiešķir.
4.4. Konkursa komisija lēmumu pieņem ar balsu vairākumu, ja tajā piedalās vismaz ½ no
komisijas locekļiem. Ja kāds saņem vienādu balsu skaitu, tad izšķirošā ir konkursa komisijas
priekšsēdētāja balss.

