Konkursi “Lääne-Virumaa kaunis kodu” läbiviimise kord
1. Üldsätted
1.1. Konkursi ”Lääne-Virumaa kaunis kodu” eesmärgiks on osalemine Vabariigi
Presidendi algatatud kodukaunistamise liikumises, eeskujude seadmine, kodukoha
kaunistamise traditsioonide jätkamine ja arendamine, elukeskkonna puhtamaks,
kaunimaks muutmine, töö- ja elamiskultuuri ausse tõstmise ning väärtustamise läbi.
1.2.
2. Konkursi korraldamine
2.1. Konkursi korraldajaks ja läbiviijaks on Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu
üldkoosoleku otsusega moodustatud hindamiskomisjon.
3. Konkursi läbiviimine ja hindamine
3.1. Konkursil osalemine on vabatahtlik ja sellest huvitatud kohalikud omavalitsused
esitavad konkursi komisjonile vastavad objektid komisjoni poolt määratud
kuupäevaks punktis 3.2 nimetatud kategooriates.
3.2. Konkursi “Lääne-Virumaa kaunis kodu” raames hinnatakse Lääne-Viru maakonna
territooriumil asuvate kinnistute heakorda järgmistes kategooriates:
3.2.1 eramud;
3.2.2. kortermajad;
3.2.3. külad ja külaosad;
3.2.4. sotsiaal-, ühiskondlikud hooned ja rajatised; äri- ja tootmisobjektid;
3.3. Komisjon võtab arvesse otsuse tegemisel järgmisi kriteeriume:
3.3.1. objekti üldine heakord;
3.3.2. objekti funktsionaalsus;
3.3.3. haljastus (lilled, hekid, puud, muru jne) – taimede kasutamise tervikliku
välisruumi kujundamisel ja hooldatus;
3.3.4. aianduslike elementide ja dekoratiivelementide (tarad, kõnniteed, trepid,
terrassid, välisvalgustus, basseinid, kaminad, mänguväljakud, skulptuurid, sepised
jne) kasutamine ning väljanägemine;
3.3.5. hoonete väljanägemine – kujundus, hooldatus, majanumbrite olemasolu,
asutustel siltide olemasolu ja reklaami korrasolek jne.
3.4 Konkursi hindamise aluseks on „Lääne-Virumaa kauni kodu konkursi hindamise
alused“(Lisa 1).

4. Hindamiskomisjon ja selle moodustamine
4.1. Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitab Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolek.
4.2. Hindamiskomisjon on kuni 9-liikmeline.
4.3. Hindamiskomisjoni kuuluvad Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu liikmete poolt
nimetatud esindajad ja Lääne-Virumaa Kodukaunistamise Ühenduse koordinaator
4.4. Hindamiskomisjon võib komisjoni töösse kaasata vajadusel eksperte ja konsultante.
4.5. Hindamiskomisjon on otsustusvõimeline kui sellel osaleb üle poole komisjoni
koosseisu kinnitatud liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega ning
protokollitakse.
4.6. Komisjoni otsus avaldatakse Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu koduleheküljel.
4.7. Hindamiskomisjoni ülesanded:
4.7.1 edastab hiljemalt 1.maiks kohalikele omavalitsustele konkursile esitatavate
objektide tähtaja;
4.7.2 külastab kõiki ülevaatuseks esitatud objekte nädala jooksul peale objektide
esitamise tähtaega, mille tulemusena selgitatakse välja parimad;
4.7.3 teeb Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule ettepaneku auhinnafondi jagamiseks,
vastavalt kokkulepitud summa ulatuses ning korraldab tänuürituse;
4.7.4 esitab maakonna parimad objektid nominentideks vabariiklikule konkursile
„Eesti kaunis kodu“ Eesti Kodukaunistamise Ühenduse poolt määratud tähtajaks;
4.7.5 teeb konkursi tulemustest kirjaliku kokkuvõtte;
5. Autasustamine
5.1. Komisjon kinnitab oma otsusega igast kategooriast korra punkti 3.2 alusel parimad.
5.2. Komisjonil on õigus välja anda eripreemiaid.
5.3. Komisjonil on õigus jätta osa preemiaid välja andmata.
5.4. Maakonna parimaid autasustatakse tänuüritusel.

