
Iniciatīvas “Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem”

projektu konkursa Cēsu pilsētas un novadam

“Cēsis Tīri.Labi.”

NOLIKUMS

1. Konkursa rīkotājs ir iniciatīva “Tīri.Labi”, kuras mērķis ir informēt un izglītot pilsētas un novada

iedzīvotājus, uzņēmējus, organizācijas par iespējām pārdomāti un jēgpilni izmantot pieejamos

resursus, samazināt radīto atkritumu daudzumu un veicināt atkritumu šķirošanu pārstrādei, kā
arī iepazīstināt dažādu aktivitāšu mērķauditorijas ar zaļajām alternatīvām un bezatkritumu

dzīvesveida un aprites ekonomikas pieeju. Konkurss tiek rīkots sadarbībā ar Cēsu novada

pašvaldību.

2. Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt Cēsu novadā īstenotas iniciatīvas bezatkritumu principu

ieviešanai, lai radītu paliekošas pārmaiņas novadā, kas vērstas uz:

- kopienu iniciatīvu iedzīvināšanu;

- uzlabojumiem infrastruktūrā;

- sabiedrības informēšanu un izglītošanu.

3. Konkursā var piedalīties fiziskas personas (tai skaitā fiziskas personas, kuras reģistrētas kā
saimnieciskās darbības veicēji) un Latvijas Republikā reģistrētas juridiskas personas, tostarp arī
valsts vai pašvaldību iestādes. Valsts vai pašvaldību iestādes un valsts vai pašvaldības

kapitālsabiedrības var būt arī projekta partneri.

4. Pretendents var iesniegt vienu projekta pieteikumu, dalība konkursā ir brīvprātīga un

iesnieguma iesniegšana nerada “Tīri. Labi” pienākumu to atbalstīt.
5. Konkursa pieteikumi ar norādi “Cēsis Tīri.Labi.” iesniedzami laika posmā no paziņojuma par

konkursu publicēšanas dienas līdz 2023. gada 16. aprīlim pl. 23.59, nosūtot elektroniski uz

e-pasta adresi tirilabi@zalabriviba.lv.

6. Projekta pretendenti, kas atbilst satura kritērijiem, nedēļas laikā pēc 2023. gada 16. aprīļa tiks

aicināti attālināti videokonferences režīmā prezentēt ideju konkursa Komisijai un atbildēt uz

Komisijas uzdotajiem jautājumiem.

7. Attiecināmās projekta izmaksas ietver tehniskos, administratīvos un ārējo ekspertu izdevumus

un nepārsniedz 1500 eiro bruto, bet projekta īstenošanas laikā jāievēro, lai netiktu radīti jauni

atkritumi.

8. Konkursā iesniegtajiem projektiem jāatbilst šādiem kritērijiem:

8.1. Iedzīvotājiem nozīmīgas iniciatīvas īstenošana, kas atbilst “Tīri.Labi” idejai un mērķiem.

(skat. Nolikuma 1.punktu). Iniciatīvas idejai jābūt aprakstītai, skaidri formulējot tās mērķi,

paredzamo rezultātu un plānoto īstenošanas gaitu un sasniegto auditoriju, izmantojot projekta

pieteikuma formu (Pielikums Nr.1).

8.2. Projekta īstenošana atbilst vismaz vienam no izvirzītajiem mērķiem (skat. Nolikuma 2.

punktu).

8.3. Atbalsta gadījumā projekts tiek īstenots no 2023. gada 1. maija līdz 10.decembrim
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8.4. Īstenotā projekta rezultāti ir pieejami plašākai sabiedrībai; augstāks novērtējums tiks

piešķirts projektiem, kuru rezultāti būs iezīmēti ilgtermiņā un/vai tiks iesaistīta plašāka

sabiedrība.

8.5. Iniciatīvas izmaksas ir pamatotas.

9. Konkursā iesniedzami šādi dokumenti:

9.1. projekta pieteikuma forma (Pielikums Nr. 1).

9.2. Papildus dokumenti pēc izvēles, ja iesniedzējs uzskata, ka tie nepieciešami.

10. Projekta iesniedzējs piekrīt Konkursa noteikumiem un ir atbildīgs par projekta iesniegumā
norādītās informācijas patiesumu; uzņemas pilnu atbildību par projekta pieteikuma satura

atbilstību normatīvajiem aktiem, tai skaitā par atbilstību autortiesību un citām intelektuālā
īpašuma tiesību prasībām; atbalsta gadījumā apņemas precizēt projekta pieteikumu, sniedzot

nepieciešamo papildu informāciju, ja tas būs nepieciešams; atbalsta gadījumā piekrīt, ka

informācija par atbalstīto projektu un tā īstenotājiem tiek publiskota.

11. Iesniegto iniciatīvu vērtēšanu veic “Tīri.Labi” ar tiesībām piesaistīt vērtēšanai arī ekspertus

un attiecīgās nozares speciālistus. Vērtēšanas gaitā projekta iesniedzējiem var tikt lūgts iesniegt

papildu informāciju par projektu.

12. Informācija par projekta konkursa rezultātiem tiek nosūtīta pieteicējam individuāli uz

projekta iesniegumā norādīto galveno e-pasta adresi.

Pielikums 1. Sekot saitei.

https://docs.google.com/document/d/13vee9GzPSnYT1jAnObZjYQlsbjsa01ov/edit?rtpof=true

