
                
LATVIJAS REPUBLIKA 

KOCĒNU NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr.90009114171 

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4220 
Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads 

Norēķinu konts: LV25UNLA0050014273854, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X 

 
     APSTIPRINĀTS 

ar Kocēnu novada domes 
2011. gada 18. maija sēdes 

Nr. 7 (22.§) lēmumu 
 

Konkursa 
„Koc ēnu novada sakopt ākā sēta 2011” 

 nolikums 
 
Konkursa devīze: IEDVESMOT. PAMAN ĪT. NOVĒRTĒT. 
 
Konkursa organiz ētājs 
 

1. Konkursa „Koc ēnu novada sakopt ākā sēta 2011”  (turpmāk – konkurss) 
organizētājs ir Kocēnu novada dome (turpmāk – dome). 

 
Konkursa m ērķi un uzdevumi 

 
2. Konkursa mērķis: 
2.1. aktivizēt un mudināt novada iedzīvotājus savas darba un dzīves vietas sakopšanā un 

latviskās kultūrvides veidošanā; 
      2.2. motivēt novada iedzīvotājus būt atbildīgiem par sava īpašuma sakārtošanu; 
      2.3. popularizēt laukus kā dzīves vietu labi sakārtotā vidē; 
      2.4. attīstīt vēlmi savstarpējai sadarbībai un novada iepazīšanai;  
      2.5. ar fotoizstādes, novada mājas lapas (www.kocenunovads.lv) un izdevuma „Kocēnu 

Novada Vēstis ” starpniecību popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi un 
sasniegumus. 

 
3. Konkursa uzdevums ir nominēt sakoptākos objektus šādās grupās: 
3.1. Sakoptākā individuālā māja ciematā; 
3.2. Sakoptākā daudzdzīvokļu māja; 
3.3. Sakoptākā lauku sēta; 

      3.4. Sakoptākā pašvaldības iestāde; 
3.5. Sakoptākais uzņēmums. 
 

Pieteikumi konkursam: 
      
    4. Pretendentus (objektus) konkursam rakstiskā veidā vai telefoniski (26429217) piesaka 

objekta īpašnieks vai jebkura cita persona, kura pieteikumu ir saskaņojusi ar īpašnieku 
(1. pielikums); 

      4.1. Pieteikums jāiesniedz līdz 1. augustam Kocēnu novada domē vai pagastu pārvaldēs. 
 
Konkursa v ērtēšana: 
 



      5. Pretendentus vērtē komisija, kuru izveido Kocēnu novada dome. Tās sastāvā ir ne 
mazāk kā trīs cilvēki; 

      5.1. Konkursam pieteikto objektu vērtēšana notiek 2011. gada augusta mēnesī; 
    5.2. Katrs komisijas loceklis aizpilda tabulu par katru objektu, vērtējumu apliecinot ar 

parakstu (2.pielikums); 
      5.3. Komisijas loceklis ir tiesīgs piešķirt papildus punktus, piezīmēs norādot pamatojumu. 
 
Vispārīgie konkursa noteikumi: 
 
      6. Konkurss tiek izsludināts, publicējot tā nolikumu Kocēnu novada mājas lapā 

(www.kocenunovads.lv), izdevumā „Kocēnu Novada Vēstis”, kā arī izvietojot 
informatīvajos stendos novada pagastu centros un pārvaldes ēkās; 

      6.1. Konkursa rezultātus komisija apkopo līdz 2011. gada 1. septembrim; 
      6.2. Pirmo triju vietu ieguvēji saņem Kocēnu novada Atzinības rakstu un piemiņas balvu; 
      6.3. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 2011. gada 18. novembrī; 
      6.6. Konkursa balvu fonds Ls 300,-; 
      6.7. Konkursa 1. vietu ieguvēji turpmākos 2 gadus konkursā piedalās kā goda dalībnieki, 

konsultanti un žūrijas komisijas locekļi. 
 
 
Domes priekšsēdētājs                           Jānis Olmanis 

 
 
 
 

 


