KONKURSA “SABIEDRĪBA AR DVĒSELI ” NOLIKUMS
Konkursu „Sabiedrība ar dvēseli” organizē un līdzfinansē Cēsu novada pašvaldība.
1. Kurš var piedalīties?
Piedalīties var ikviens Cēsu novada pašvaldības iedzīvotājs, jo iedzīvotāji paši vislabāk spēj
novērtēt savu apkārtni un to, kas tur būtu jāuzlabo. Būtiska ir pašu iedzīvotāju iniciatīva projekta
plānošanā. Piedalīties var jau esošas sabiedriskas organizācijas vai nereģistrētas iedzīvotāju
grupas, kas izveidotas tikai šī konkursa ietvaros. Grupas minimālais dalībnieku skaits- 5 cilvēki,
maksimālais - nav ierobežots.
Projektu var iesniegt un īstenot grupa, kas projektā izvirzījusi mērķi - uzlabot apkārtējo pilsētvidi.
Projektu piemēri:


sabiedrisku vietu labiekārtošana, atpūtas vietu izveidošana (pulcēšanās vietas izveide,
soliņu uzstādīšana, peldvietas ierīkošana, ģērbtuves izveidošana utt.),



sporta objektu labiekārtošana (volejbola laukuma izveidošana, BMX trases izveidošana,
šķēršļu trases izveidošana, āra trenažieru ierīkošana utt.) – izņemot daudzdzīvokļu namu
pagalmos,



radošu pilsētvides iniciatīvu izveide (radošu interaktīvu vai mākslas pilsētvides objektu
izveidošana un uzstādīšana pilsētvidē),



vai arī citas aktivitātes, kas atbilst projekta mērķim.

Pēc pieteikumu saņemšanas žūrija izraudzīs labākos projektus. Šai gadījumā priekšroka būs tiem
projektiem, kas būs labāk izstrādāti un finansiāli pamatoti.
2. Kā pieteikties konkursam?
Lai pietiektos, jāaizpilda projekta pieteikuma veidlapa un tā jānogādā Cēsu novada pašvaldībā
(Cēsīs, Bērzaines ielā 5, LV-4101, Iedzīvotāju apkalpošanas centrā) līdz 2016.g. 17.maijam.
Veidlapā ir jāuzrāda grupas dalībnieku vārdi un uzvārdi, kā arī kontaktpersonas vārds un uzvārds
adrese, e-pasta adrese, kontakttelefons. Visa turpmākā informācija par projektu tiks sūtīta šim
cilvēkam. Veidlapas galvenajā daļā ir jāapraksta pats projekts un jāiekļauj arī informācija par
projekta izmaksām.
3. Projektu vērtēšanas kritēriji:



Projektu sociālais nozīmīgums un ieguvums apkārtējiem: projekta dzīvotspēja, izmaiņas
mikroklimatā, sociāli ekonomisko apstākļu uzlabošanās un to ietekme uz teritorijas
attīstību, ieguvēju skaits;
Projekta oriģinalitāte un radošums;









Projekta kvalitāte - projekta aprakstam jābūt uzrakstītam skaidri saprotamā valodā, lai
nerastos pārpratumi un vilšanās;
Projekta pieteikumā jābūt šādai informācijai:
Jūsu projekta mērķi? Kāda ir esošā situācija? Kam (iedzīvotāju grupai) tiks
vislielākais labums no Jūsu projekta? Ko projekta īstenošana dos Cēsīm un tās
iedzīvotajiem? Kāds ir projekta īstenošanai paredzētais laika grafiks?
Svarīga ir ne tikai projekta kvalitāte, bet būtiski ir arī tas, kā projekts tiks īstenots –
galvenais princips projekta īstenošanā „darīsim paši”. Jo grupa pati vairāk darīs, lai
projektu īstenotu, jo lielākas izredzes, ka projekts tiks akceptēts;
Izmaksu pamatojums un līdzfinansējuma piesaiste;
Projekts nedrīkst izraisīt strīdus!
Ja rodas nopietnas nesaskaņas projekta dēļ, projekts netiks atbalstīts.
Ja projekta ietvaros tiek veikta publiskās apkārtējās vides teritorijas labiekārtošana,
nepieciešams iesaistīto personu saskaņojums. Ja
tiek
paredzēts
apstādījumu
labiekārtojuma projekts, nepieciešams Cēsu novada pašvaldības ainavu arhitekta
saskaņojums, labiekārtojuma projektu gadījumā jākonsultējas un jāsaņem konceptuāls
saskaņojums Cēsu novada pašvaldības būvvaldē (vairumam labiekārtošanas projektu
nepieciešama topogrāfija vai skiču projekts). Projekta ieviešana jāplāno uz zemes, kas
ir projekta ieviesēja īpašumā vai arī saņemts zemes īpašnieka saskaņojums.

4. Projektu pieteikumu izvērtēšana
Konkursa pieteikuma iesniegšanas, noformējuma un satura kritērijiem neatbilstoši projektu
pieteikumi netiek vērtēti.
Katrs konkursa komisijas loceklis veic individuālu konkursa iesniegšanas nosacījumiem
atbilstošo projektu pieteikumu vērtēšanu saskaņā ar nolikuma 3. nodaļā minētajiem vērtēšanas
kritērijiem. Konkursa komisijas priekšsēdētājs apkopo komisijas locekļu individuālos vērtējumus
un aprēķina vidējo punktu skaitu katram projektam.
Konkursa komisijas priekšsēdētājs sarindo secībā projektus pēc saņemto vidējo punktu
kopvērtējuma.
Līdzfinansējums prasītajā vai atbilstoši precizētā apmērā tiek piešķirts projektu pieteikumiem ar
lielāko saņemto punktu skaitu Cēsu novada pašvaldības kārtējā gada budžetā paredzētā projektu
konkursa finansējuma ietvaros.
Vienādu punktu skaita gadījumā atbalstam tiek virzīts projekts, kurš ir ar lielāku sabiedrisko
nozīmīgumu un ieguvumu apkārtējiem.
Lēmumu par atbalstāmajiem projektu pieteikumiem konkursa komisija apstiprina slēgtā
komisijas sēdē ne vēlāk kā mēneša laikā pēc projektu iesniegšanas termiņa.
Konkursa komisijai ir tiesības vērtēšanas laikā uzdot precizējošus jautājumus pretendentiem,
konsultēties ar ekspertiem, kuriem ir padomdevēja tiesības.
5. Maksāšanas kārtība un līdzfinansējums.
Maksimālais finansējums no Cēsu novada pašvaldības, uz kuru var pretendēt viens projekts ir
1000 EUR. Pieteicējam jānodrošina 20% līdzfinansējums projekta īstenošanai no pašu
līdzekļiem vai arī piesaistot sponsorus.
Projekta izmaksas attiecināmas no projekta apstiprināšanas brīža.
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Finansējuma saņēmējs noslēdz līgumu ar Cēsu novada pašvaldību par projektu konkursā piešķirtā
finansējuma saņemšanu.
Līgumā tiek noteikta finansēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas
kārtība atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem, kā arī termiņi.
Ja finansējums saņēmējs ir juridiska persona – uzņēmums vai reģistrēts nodibinājums vai
biedrība, ir tiesības saņemt:


Avansa maksājumu 70% apmērā no piešķirtā finansējuma, kas tiek pārskaitīts desmit
darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas un rēķina saņemšanas;



Noslēguma maksājumu 30% apmērā no piešķirtā finansējuma, kas tiek pārskaitīts desmit
darba dienu laikā pēc projekta iesniedzēja sagatavotās atskaites un finanšu pārskata
apstiprināšanas Cēsu novada pašvaldībā.

Ja finansējuma saņēmējs ir fiziska persona, finansējums tiešā veidā netiek piešķirts, bet tiek
veikta apmaksa par konkrēto preci vai pakalpojumu, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldībai
izrakstītiem projekta izdevumus attaisnojošiem dokumentiem – rēķiniem/pavadzīmēm. Pēc
projekta ieviešanas, tiek sagatavota un iesniegta atskaite ar izdevumu attaisnojošos dokumentu
kopijām.
Ja projekta īstenošanas gaitā nepieciešams izdarīt izmaiņas kādā no finansēšanas līgumam
pievienotās tāmes pozīcijām, finansējuma saņēmējam ir rakstiski jāsaskaņo ar projekta
koordinatoru.
6. Projektu īstenošana
Pēc projektu izvērtēšanas, žūrija nosūtīs informāciju projektu īstenotājiem par turpmāko rīcību.
Kontaktpersona tiks aicināta parakstīt vienošanos par projekta ieviešanu.
Projektu īstenošanas pēdējais termiņš ir 2016.gada 30.oktobris, tad tiem jābūt pabeigtiem un
gataviem žūrijas apskatei.
Projekta pietiecējam grupai jāiesniedz atskaite par projekta īstenošanas gaitu. Tajā jāatspoguļo
projekta rezultāts, jāmin problēmas ar kādām īstenotājs saskāries projekta realizācijas gaitā un to
risinājumi. Šī ir iespēja katrai grupai pašai novērtēt savus sasniegtos rezultātus. Projekta
īstenošanas gaitā izgatavotās fotogrāfijas, kartes, sapulču protokolus, saraksti, avīžu rakstiņus par
projektu utt., var pievienot atskaitei.
Grupām atskaite pēc nolikumam pievienotās formas jāiesniedz tikko projekts ir pilnībā pabeigts,
bet katrā ziņā ne vēlāk kā līdz 2016.gada 11.novembrim.
Žūrija var apmeklēt projektu realizētājus jebkurā tā īstenošanas brīdī, lai redzētu projekta
realizācijas progresu.
Ja projekta realizācijas gaitā ir paredzētas izmaiņas, par to ir jāinformē projekta koordinators. Ja
projekta koordinators netiek informēts par izmaiņām, žūrija var lemt par projekta ieviešanas
pārtraukšanu un saņemtā finansējuma atmaksu.
Mēneša laikā pēc projektu pabeigšanas žūrija apmeklēs visus projektus un tiksies ar grupu
kontaktpersonām un citiem pārstāvjiem. Žūrijai ir ļoti svarīgas pārrunas ar projektu īstenotājiem,
jo būtisks ir ne tikai paveiktais, bet arī kā grupa sadarbojās projekta īstenošanas gaitā.
Pēc visu projektu īstenošanas un atskaišu saņemšanas Cēsu novada pašvaldība var organizēt
visu projektu ieviesēju kopēju pasākumu, kurā 5 minūšu prezentācijā katra grupa pastāstīs par
savu ieviesto projektu un ieguldījumu sabiedrībai.
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Žūrija rūpīgi izvērtēs visus projektus. Balvas un pateicības par veiksmīgu projektu ieviešanu
pasniegs Cēsu novada pašvaldības svētku pasākumā 2016.gada novembrī.
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