Konkursa „Talsu novada sakoptākā pilsēta un pagasts”
NOLIKUMS
I Vispārējie noteikumi
1.1. Konkurss „Talsu novada sakoptākā pilsēta un pagasts” (turpmāk – Konkurss) ir
Talsu novada domes un pašvaldības organizēts konkurss Talsu novada
administratīvo teritoriju attīstības veicināšanai.
1.2. Konkurss ir ikgadējs, un tas notiek ar domes lēmumu noteiktā laikā.
II Konkursa mērķis un uzdevumi
2.1. Konkursa mērķis ir veicināt Talsu novada teritoriālo pārvalžu un centrālās
administrācijas (Talsu pilsētā) sadarbību ar savas administratīvās teritorijas vietējo
sabiedrību teritorijas sakopšanā un pilsoniskās sabiedrības veidošanā.
2.2. Konkursa uzdevumi:
2.2.1.noteikt labāko no pieteiktajiem pretendentiem nominācijās pilsētu grupā:
2.2.1.1. „Sakoptākā privātmāja pilsētā”,
2.2.1.1. „Veiksmīgākais pilsētvides objekts” ,
2.2.1.3. „Pilsētas labdaris”.
2.2.2.noteikt labāko no pieteiktajiem pretendentiem nominācijās pagastu grupā:
2.2.2.1. „Sakoptākā lauku sēta”,
2.2.2.2. „Sakoptākā zemnieku saimniecība, zivsaimniecība”,
2.2.2.3. „ Pagasta labdaris”.
2.2.3. noteikt labāko no pieteiktajiem pretendentiem novada nominācijās:
2.2.3.1. „Sakoptākā daudzdzīvokļu māja Talsu novadā”,
2.2.3.2. „Sakoptākā iestāde Talsu novadā”,
2.2.3.3. „Sakoptākais uzņēmums Talsu novadā”,
2.2.3.4. „Iedzīvotājiem draudzīgākā tirgotava vai kafejnīca Talsu novadā”,
2.2.3.5. „Veiksmīgākais tūrisma piedāvājums Talsu novadā”;
2.2.3.6. „Talsu novada Zaļās domāšanas līderis”,
2.2.3.7. „Radošākais novadnieks”;
2.2.4.noteikt labāko nominācijā „Sabiedriskākais pārvaldnieks”;
2.2.5.noteikt visvairāk nomināciju ieguvušās administratīvās teritorijas nosaukumu
„Sakoptākais pagasts” un „Sakoptākā pilsēta” piešķiršanai.
III Konkursa nomināciju pieteikšana un vērtēšana
3.1. Katra administratīvās teritorijas pārvalde domes lēmumā noteiktajos termiņos
organizē pretendentu pieteikšanos savai teritorijai atbilstošajām nominācijām. Talsu
pilsētai pieteikšanos organizē novada izpilddirektora vietnieks tehniskajos un
nekustamā īpašuma jautājumos.
3.3. Pretendentus vērtē komisija šādā sastāvā:
3.3.1. Talsu novada tūrisma informācijas centra direktors– komisijas priekšsēdētājs –
Inese Roze;
3.3.2. domes priekšsēdētāja vietnieks – komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Andris
Dedzis;
3.3.3. deputāts, domes Attīstības un starptautisko sakaru komitejas loceklis- komisijas
loceklis – Edgars Šterns;

3.3.4. deputāts, domes Tautsaimniecības komitejas loceklis- komisijas loceklis –
Māris Grīnvalds;
3.3.6. Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs - komisijas loceklis – Inga Priede;
3.3.8. mākslinieks - komisijas loceklis – Antra Auziņa;
3.3.9. komercdarbības konsultants– komisijas sekretārs – Līga Ārberga.
3.4. Komisija vērtē pretendentus klātienē pēc iepriekš izsludināta plāna un pēc
komisijas apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem.
3.5. Vērtēšanā pielieto šādu punktu sistēmu – katrā nominācijā maksimāli iespējamais
punktu skaits ir vienāds ar pretendentu skaitu. Komisijas locekļi sarindo attiecīgās
nominācijas pretendentus pēc to rezultāta, ar visaugstāko punktu skaitu novērtējot
labāko.
3.6. Konkursa uzvarētāji pilsētu, pagastu un novada nominācijās atkārtoti var
piedalīties konkursā ne ātrāk kā pēc trim gadiem.
3.7.Sakoptāko pilsētu un pagastu nosaka pēc iegūto nomināciju skaita katrai
administratīvajai teritorijai atbilstoši pilsētu un pagastu kategorijās.
IV Konkursa uzvarētāju paziņošana
4.1.Komisijas apstiprinātos konkursa rezultātus paziņo ar domes lēmumu noteiktā
laikā un vietā. Uzvarētājus apbalvos 2012.gada 28. septembrī, Talsu novada sakoptākā
pilsēta un pagasts, 2012. konkursa noslēguma sarīkojumā Pastendes kultūras namā.

4.2. Uzvarētāji katrā nominācijā tiek apbalvoti ar Konkursa Cildinājuma rakstiem un
divu dienu ekskursiju pa Latviju.
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