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A.1. Tehniskās sagatavošanas informācija

Tehniskās sagatavošanās atbalsts ir paredzēts Starpteritoriālai sadarbībai

B.1. Sadarbības projekta nosaukums un akronīms

Sadarbības projekta nosaukums un akronīms

Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība - projekts tehniskai sagatavošanai [DaugavAbasMalas]

B.2. Sadarbības projekta mērķis

Sadarbības projekta mērķis

Veicināt publisko un privāto personu (vietējo rīcības grupu, pašvaldību, komersantu, tūrisma aģentūru, biedrību u.c.), kas
piekļaujas Daugavas upei, sadarbību un pieredzes apmaiņu ar mērķi izstrādāt Daugavas upes baseina ilgtermiņa attīstības plānu
un īstenot 2 gadu rīcības programmu, kas veicinātu ekonomisko potenciālu, tūrisma aktivitātes, uzņēmējdarbības attīstību un
nodarbinātību.

B.3.Sadarbības projekta mērķa saskaņotība ar vietējās rīcības grupas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

Norādīt, kuram sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā izvirzītajam mērķim atbilst sadarbības projekts, un
pamatot, kā sadarbības projekts sekmē tā sasniegšanu (ja īsteno kopprojektu vai starpteritoriālās sadarbības projektu,
sniedz informāciju par katru dalībnieku)

Apraksts

PPP biedrība "Zied Zeme": M1. Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana un M2. Sakārtota un
kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā. Biedrība "Daugavpils un
Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi"": M1: Vietas ekonomikas stiprināšana un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; M2:
Vietas potenciāla attīstība, kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana, dabas un kultūras resursu saglabāšana un ilgtspējīga
izmantošana; Starpteritoriālās un starptautiskās sadarbības mērķis ir sadarbības stiprināšana, informācijas un pieredzes apmaiņa,
zināšanu pārnese, dialoga veicināšana, labās prakses nodošana un pārņemšana vietējā teritorijā, tādējādi sekmējot M1 un M2
stratēģisko mērķu sasniegšanu. Biedrība „Lauku partnerība „Sēlija””: Atbalstīt dabas resursu mērķtiecīgu pielietojumu un
veselīgu dzīvesveidu; Atbalstīt kvalitatīvu kultūras dzīves un atbildīgas sabiedrības attīstību. Biedrība "Aizkraukles rajona
partnerība": Aikraukles Rajona partnerības Starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības vajadzību novērtējumā minēts, ka
nepieciešami projekti, kas popularizē Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu, Daugavas ūdeņu izmantošana tūrisma un sporta
attīstībā. Biedrība "Partnerība "Daugavkrasts"": 2.1. Partnerības teritorijas publiski pieejamās infrastruktūras un vides kvalitātes
uzlabošana, sabiedrisko objektu attīstība. 2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana
Projektā paredzēto rezultātu sasniegšana sekmēs partnerības teritorijas publiski pieejamās infrastruktūras un vides kvalitātes
uzlabošanu, kā arī tūrisma, sporta un citu sabiedrisko aktivitāšu veicināšanu, apzinot mērķa grupas vajadzības, kopīgi rodot
vēlamos risinājumus, un informējot par sasniegtajiem rezultātiem. 1.1. Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība
Projekta rezultāti sekmēs Daugavas tuvākā un tālākā apkārtnē esošo uzņēmumu atpazīstamību un to piedāvāto pakalpojumu un
produkcijas pieprasījumu. Kā arī ūdenssporta, ūdenstransporta u.c.c pakalpojumu sniedzēju efektīvākas darbības nodrošināšana.
Biedrība "Stopiņu un Salaspils partnerība" M1 Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana M2
Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā. Biedrība
"Krāslavas rajona partnerība": M1 Veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstību un vietējās ekonomikas stiprināšanu.
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B.4. Informācija par atbalstu sadarbības projekta tehniskai sagatavošanai (plānotās darbības, īstenošanas laiks un vieta)

Informācija par atbalstu sadarbības projekta tehniskai sagatavošanai (plānotās darbības, īstenošanas laiks un vieta)

Atbalsts sadarbības projekta tehniskai sagatavošanai nepieciešams izdevumiem, kas saistīti ar tikšanos ar starpteritoriālās
sadarbības projektā iesaistītām vietējām rīcības grupām un to deleģētām ieinteresetām personām, kā arī ekspertiem un
mērķgrupas pārstāvjiem. Tātad budžetā plānotas izmaksas 7 VRG un 2 dalībniekiem no katras VRG, kā arī līdz 6 ekspertiem vai
mērķgrupas pārstāvjiem. Projekta aktivitāšu izstrādei un kopprojekta līguma sagatavošanai nepieciešama vismaz viena tikšanās ar
projekta sadarbības partneriem - tikšanās plānota šī gada septembrī/oktobrī Pļaviņās ar Daugavas apskati, tikšanos ar tūrisma
uzņēmējiem. Izmaksās plānota: tikšanās vietas īre, kafijas pauze un transporta izmaksas. Projektā plānota arī atlīdzība projekta
vadītājam un gramatvedim.

B.5. Sadarbības projekta apraksts un tā nepieciešamība, plānotās darbības, labumu guvēju loks

Sadarbības projekta apraksts un tā nepieciešamība, plānotās darbības, labumu guvēju loks

Sadarabības projekta mērķauditorija ir: Potenciālie tūristi, laivotāji, kuģotāji, kas izmantotu jaunos labiekārtojuma elementus,
norādes zīmes, bojas. Pašvaldības un to iestādes vai aģentūras, kas iegūtu svarīgu kartogrāfisku informāciju par Daugavas sauso
gultni tālākiem infrastruktūras plānošanas un attīstības projektiem. ar tūrismu saistīti uzņēmēji gar Duagavu. Projekts sekmēs
Daugavas tuvākā un tālākā apkārtnē esošo uzņēmumu atpazīstamību un to piedāvāto pakalpojumu un produkcijas pieprasījumu,
Kā arī ūdenssporta, ūdenstransporta u.c.c pakalpojumu sniedzēju efektīvākas darbības nodrošināšanu. Citi iedzīvotāji/skatītāji,
kas piedalīsies kultūras, turisma un sporta pasākumos, kas popularizē Daugavu kā tūrisma maršrutu un tās galamērķus, kā arī
jebkurš cits iedzīvotājs publiski pieejamajā intrastruktūrā. Potenciālās sadarbības projekta aktivitātes: 1. Norādes zīmes, atsevišķu
labiekārtokuma elementu un bīstamo vietu atzīmēšana: - Viendaļīgi informācijas stendi (informācijas stendā paredzēts ievietot 1
planšeti (0,8m x l,0m)) Daugavas krastā, īpaši vietās, kur var piestāt ar laivu ar informāciju, kur laivotājs atrodas. - Virziena
rādītāji un informācijas zīmes Nr. 706. (atbilstoši Latvijas Valsts Standarta (LVS) prasībām) pie piebraucamiem ceļiem, ar
norādi kur iespējams piekļūt un cik tālu ir Daugava. - Norādes zīmes uz tūrisma, sporta, kultūras objektiem uz kuriem šobrīd
nav izvietotas zīmes. - Boju iegāde un uzstādīšana Daugavas bīstamākajās vietās (piem., sēkļos, pie nogrimušiem objektiem
utml.) - Ainavisku vietu atzīmēšana ar dzelteno logu (foto rāmju) palīdzību sadarbībā ar National Geographic Latvija
(Dienvidigaunijas tūrisma projekta piemērs). 2. Detalizētas Daugavas kartes ar interešu objektiem, kā arī laivotāju un kuģotāju
ūdens maršrutu izstrāde digitālā formātā. Plānots izstrādāt unikālu mobilo lietotni vai integrēt datus esošā karšu navigācijas
programmatūrā. Daugavas kartes ar piesaistes objektiem apskatei tiešsaistē, izmantojot “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” karti par
pamatu; 3. Daugavas gultnes kartografēšana - Daugavas upes dziļumu un gultnes skenēšana un kartogrāfijas materiālu
sagatavošana digitālā formā. 4. Daugavas kā tūrisma maršruta un tās galamērķu popularizēšanas aktivitātes caur sportu un
kultūru, piemēram, roņu sacensības, supošana, ūdensfestivāli, ginesa rekordi, Daugavas leģendas spēle, Dabas koncertzāle,
plostošanas festivāls. 5. Daugavas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde, kas aptvertu visu Daugavas baseinu.

B.6.Potenciālie sadarbības partneri (kopprojektam norāda arī kopprojekta dalībniekus)

Potenciālie sadarbības partneri (kopprojektam norāda arī kopprojekta dalībniekus)

Biedrība "Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi"" Adrese: Sēlijas iela 25, 305.kab., Daugavpils, LV-5401
Kontaktpersona: Inga Krekele Tālrunis: +371 29184640 e-pasts: inga.krekele@gmail.com Biedrība „Lauku partnerība „Sēlija””
Adrese: Skolas 16a, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208 Kontaktpersona: Ieva Jātniece Tālrunis: +371 29548967 e-pasts:
ieva.jatniece@gmail.com Biedrība "Aizkraukles rajona partnerība" Adrese: Lāčplēša ielā 1- 52 kab., Aizkraukle, Aizkraukles
nov., LV – 5101 Kontaktpersona: Alda Paura Tālrunis: +371 29487108 e-pasts: alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv Biedrība
"Partnerība "Daugavkrasts"" Adrese: Gaismas iela 19, K.9, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 Kontaktpersona: Daiga Krūmiņa
Tālrunis: +371 25418113 e-pasts: vrgdaugavkrasts@inbox.lv Biedrība "Stopiņu un Salaspils partnerība" Adrese: Institūta iela
1a, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130 Kontaktpersona: Agnese Bērziņa Tālrunis: + 371 29361190 e-pasts:
agnese.berzina@salaspils.lv Biedrība "Krāslavas rajona partnerība" Adrese: Skolas iela 7, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601
Kontaktpersona: Tālrunis: +371 26195753 e-pasts: aina.dzalbe@inbox.lv
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B.7. Iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas

PVN ir attiecināms (norāda Jā, ja kaut vienai tāmes pozīcijai PVN ir attiecināms) Jā

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta
darbībām un projekta posmiem

Mērvienība Vienību
skaits

Kopā
izmaksas ,

EUR Attiecināmās
izmaksas , EUR

Ar
PVN

Bez
PVN

1 2 3 4 5 6

1. Tehniskā sagatavošana

Atlīdzība projekta vadītājam gab. 2.00 118.00 118.00 118.00

Iepirkuma procedūra veikta Nē

Maksājumu pieprasījumu
iesniegšanas laiks

Attiecināmās
izmaksas, EUR

Atbalsta
intensitāte, %

Publiskā
finansējuma daļa,

EUR

Privātā
finansējuma daļa,

EUR

1 2 3 4=2x3/100 5=2-4

Atlikums: 0.00

01.11.2017 118.00 100.00 118.00 0.00

Kopā: 118.00 0.00

Tikšanās ar starpteritoriālās sadarbības projektā iesaistītām VRG gab. 1.00 332.00 332.00 332.00

Iepirkuma procedūra veikta Nē

Maksājumu pieprasījumu
iesniegšanas laiks

Attiecināmās
izmaksas, EUR

Atbalsta
intensitāte, %

Publiskā
finansējuma daļa,

EUR

Privātā
finansējuma daļa,

EUR

1 2 3 4=2x3/100 5=2-4

Atlikums: 0.00

01.11.2017 332.00 100.00 332.00 0.00

Kopā: 332.00 0.00

Grāmatvedības izmaksas gab. 1.00 50.00 50.00 50.00

Iepirkuma procedūra veikta Nē

Maksājumu pieprasījumu
iesniegšanas laiks

Attiecināmās
izmaksas, EUR

Atbalsta
intensitāte, %

Publiskā
finansējuma daļa,

EUR

Privātā
finansējuma daļa,

EUR

1 2 3 4=2x3/100 5=2-4

Atlikums: 0.00

01.11.2017 50.00 100.00 50.00 0.00

Kopā: 50.00 0.00

Kopā: 500.00 500.00 500.00
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* Attiecināmās izmaksas norāda ar PVN, ja vietējai rīcības grupai nav tiesību PVN atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļu summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par
pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

B.7.1. Izvērsts iesnieguma kopējo un attiecināmo izmaksu uzskaitījums

Tāmes pozīcija
Sadarbības projekta

darbībā, norādot
mērvienību un skaitu

Plānotais iesniegšanas laiks Summa (EUR)

Izvērstas sadarbības projekta attiecināmās izmaksas

Atlīdzība projekta vadītājam Atlīdzība projekta vadītājam,
2 mēn

01.11.2017 118.0

Tikšanās ar starpteritoriālās
sadarbības projektā iesaistītām
VRG

Tikšanās vietas īre, 1 gab 01.11.2017 140.0

Tikšanās ar starpteritoriālās
sadarbības projektā iesaistītām
VRG

Kafijas pauze, 20 personas*3
euro 01.11.2017 60.0

Tikšanās ar starpteritoriālās
sadarbības projektā iesaistītām
VRG

Transporta izmaksas,
1500km*0,08*1,10 euro 01.11.2017 132.0

Grāmatvedības izmaksas Grāmatvedības izmaksas, 2
mēn

01.11.2017 50.0

* Attiecināmās izmaksas norāda ar PVN, ja vietējai rīcības grupai nav tiesību PVN atskaitīt no valsts budžetā
maksājamās nodokļu summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

B.8. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas

Projekta kopējā summa, EUR 500.00 EUR Projekta attiecināmo izmaksu summa, EUR 500.00 EUR

B.9. Pārējās neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmo izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta aktivitātēm, kas nav atspoguļotas B.7.
tabulā, bet ir saistītas ar projekta īstenošanu

Summa,
EUR

Kopā: 0.00 EUR

B.10. Sadarbības projekta kopējās izmaksas

Sadarbības projekta īstenošanai nepieciešamās kopējās izmaksas, kas plānotas sadarbībā
iesaistītām vietējām rīcības grupām kā sadarbības partneriem vai kopprojekta dalībniekiem
no Latvijas puses

500.0

Sadarbības partnera un cits papildus piesaistīts finansējums sadarbības projekta īstenošanā

B.11. Vietējās rīcības grupas pašnovērtējums par sadarbības projekta atbilstību projektu atlases kritērijiem
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Rindošanas kritēriju piešķiršanas skaidrojumu varat atrast ŠEIT

Lūdzu veikt rindošanas kritēriju pašnovērtējumu

1. Prioritārās jomas ilgtspējīgai attīstībai (Maksimālais puktu skaits 4)

Punktu skaita pamatojums Punktu skaits

Bioekonomika1, inovatīvās (vietējās rīcības grupas
līmenī) vai precīzās tehnoloģijas, klimata pārmaiņu
mazināšana (erozijas mazināšana, energoefektivitāte,
SEG emisiju mazināšana) (4 punkti)

Tūrisms un kultūras mantojums (2 punkti) Projekts veicina ūdenstūrismu un
citas kultūras aktivitātes

2.0

Citas jomas saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās
attīstības stratēģiju (0 punkti)

2. Sadarbības projekta mērķis sekmē uzņēmējdarbības attīstību (Maksimālais puktu skaits 2)

Sadarbības projekta mērķis sekmē uzņēmējdarbības
attīstību (2 punkti)

Tiešā mērķauditorija ir tūrisma
uzņēmēji un projekta ietvaros
plānots veicināt papildus
pieprasījumu un uzmanību
Daugavas apceļošanai, tādējādi
ieguvējs ir tieši tūrisma
pakalpojumu sniedzējs un citi
pakalpojumu nodrošinātāji

2.0

3. Sadarbībā iesaistīts vismaz viens partneris Baltijas jūras reģionā2 (Maksimālais puktu skaits 5)

Sadarbībā iesaistīts vismaz viens partneris Baltijas

jūras reģionā2 (5 punkti)
Neattiecas 0.0

4. Sadarbības partnera un cits papildus piesaistīts finansējums sadarbības projekta īstenošanā (Maksimālais puktu
skaits 5)

vairāk nekā 30% no kopējām sadarbības projekta
izmaksām (5 punkti)

15 līdz 30% no kopējām sadarbības projekta
izmaksām (3 punkti)

1 līdz 14 % no kopējām sadarbības projekta izmaksām
(1 punkts)

5. Iesaistīto sadarbības partneru skaits3 (Maksimālais puktu skaits 5)

vairāk nekā trīs sadarbības partneri (5 punkti) 6 partneri 5.0

trīs sadarbības partneri (3 punkti)

divi sadarbības partneri (1 punkts)

viens sadarbības partneris (0 punkti)

6. Sadarbības projekta labumu guvēju loks (Maksimālais puktu skaits 3)
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plānotajām darbībām ir ietekme plašākā mērogā, ne
tikai attiecībā uz projekta tiešo mērķgrupu (3 punkti)

Pašvaldības, tūrisma uzņēmēji,
tūristi, citi pakalpojumu sniedzēji,
iedzīvotāji

3.0

iesaista vairāk nekā vienu mērķgrupu (0 punkti)

Kopā: 12.0

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu starpteritoriālai sadarbībai, ir 7 punkti.

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu starpvalstu sadarbībai, ir 10 punkti.

1 Bioekonomika ietver atjaunojamo bioloģisko resursu ražošanu un to pārveidošanu pārtikā, lopbarībā, bioloģiskas
izcelsmes produktos un bioenerģijā. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zvejniecība, pārtikas, celulozes un papīra
ražošana, kā arī daļēji ķīmiskā, biotehnoloģiju un enerģētikas nozare ir bioekonomikas sastāvdaļas, tostarp pāreja uz
pilnīgu noslēgtā cikla ekonomiku, kurā viena procesa atkritumprodukts ir otra procesa izejmateriāls.

2 Attiecas tikai uz starpvalstu sadarbības projektu. Baltijas jūras reģions ietver tādas valstis kā Latvija, Igaunija,
Lietuva, Somija, Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Polija un Vācija.

3 Sadarbības partneris starpvalstu sadarbības projektā ir partneris, kas darbojas ārpus Latvijas teritorijas.
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Pavaddokumenti

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu
noteiktajām prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)

1.
Apliecinājums no sadarbības partnera, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības, par atbilstību
atbalsta saņemšanas nosacījumiem

2.
No sadarbības partnera, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības, saņemtā apliecinājuma vietējās
rīcības grupas apliecināts tulkojums latviešu valodā

3. Iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti

4. Citi iesniegtie dokumenti

1. Dzeltenie-Logi-
Igaunija.pdf

2. Daugavas_kartografija.pdf
3. Piemers_-_Marsruti_-

_upesoga.lv.pdf

Atbalsta pretendenta deklarācija

Ar parakstu apliecinu, ka:

1. projekta iesnieguma veidlapā un citos dokumentos iesniegtā informācija ir patiesa;
2. šā projekta iesnieguma finansēšanai neesmu saņēmis citu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu finansējumu vai cita veida

valsts līdzekļus;
3. par konkrēto pasākumu neesmu iesniedzis projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai no citiem Eiropas Savienības fondiem vai valsts

atbalsta programmām;
4. privātā finansējuma daļai neesmu saņēmis publisko fondu finansējumu un visu publisko fondu finansējuma daļa (ja tāda ir) ir norādīta un

atskaitīta no projekta iesnieguma publiskā finansējuma summas;
5. apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar projektu, tā īstenošanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju un

informāciju līdz 2028. gada 31. decembrim, kā arī piekrītu Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Komisijas pārstāvju un citām nepieciešamajām
kontrolēm pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

6. projekts tiks īstenots projekta iesniegumā paredzētajā termiņā;
7. Pasākumos, kuros paredzēts uzraudzības periods, piecus vai septiņus gadus (atkarībā no investīciju veida), sākot no pirmā noslēgtā gada

pēc pēdējā maksājuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, nesaņēmis Lauku atbalsta dienesta rakstisku piekrišanu, neveikšu nekādas
darbības, kas var būtiski mainīt projekta īstenošanas nosacījumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas;

8. projektā neko nemainīšu, to iepriekš rakstiski nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu;
9. iepirkuma procedūrā ievērošu normatīvo aktu par iepirkuma procedūras piemērošanu;

10. iepirkuma procedūrā nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu personīgi ieinteresēts, vai var rasties interešu konflikts;
11. es un iepirkuma procedūras dalībnieki neesam savstarpēji saistītas personas likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē, kā arī Ministru

kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja
finansētiem projektiem" 12. punkta izpratnē;

12. neesmu pasludināts par maksātnespējīgu un neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu, neatrodos
likvidācijas procesā, mana saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (ja atbalsta pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts);

13. nepastāv spēkā stājies tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ar ko es būtu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā,
komerciālā uzpirkšanā vai noziedzīgas organizācijas dalībā vai līdzdalībā, kā arī neesmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kuras dēļ skartas
Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses;

14. manā darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu
nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

15. neesmu izdarījis smagu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu vai bijis iesaistīts gadījumos, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes
2014. gada 15. maija Regulas (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK)
Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES)
Nr. 1255/2011 10.pantā vai Komisijas 2014. gada 17. decembra Deleģētajā regulā (ES) Nr.  2015/288, ar ko Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (ES) Nr.  508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu papildina attiecībā uz pieteikumu nepieņemamības
laikposmu un tā sākuma un beigu dienu, ievēroju un apņemos ievērot minētos nosacījumus pēc iesnieguma iesniegšanas, visā projekta
īstenošanas laikā un vismaz piecus gadus pēc galīgā maksājuma saņemšanas (nosacījums saistošs, ja atbalsts tiek saņemts no EJZF);

16. esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Man nav nodokļu un
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, vai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai
atlikts saskaņā ar Likuma par nodokļiem un nodevām 24.pantu;

17. iepriekš apgūstot Eiropas Savienības finansējumu, neesmu pārkāpis prasības ar projekta īstenošanu saistītajos normatīvajos aktos par
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atbalsta piešķiršanu, un tādēļ nav pieņemts lēmums par atbalsta pretendenta izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka;
18. neesmu centies prettiesiskā ceļā iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi

sodāmām darbībām ietekmēt Lauku atbalsta dienestu;
19. manā rīcībā būs pietiekami finanšu resursi projekta iesniegumā paredzēto pasākumu pilnīgai izpildei plānotajos termiņos;
20. piekrītu, ka mani dati tiks publiskoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par

kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK)
Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu attiecībā uz informācijas publicēšanu par Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsta saņēmējiem (tai skaitā par atbalsta saņēmējiem, kas saņēmuši finansējumu no
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr.2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006
un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 attiecībā uz informācijas publicēšanu par Eiropas
Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalsta saņēmēju projektiem un ka tos var apstrādāt Eiropas Savienības un dalībvalsts revīzijas
un izmeklēšanas iestādes Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzības nolūkā;

21. projekta īstenošanas laikā ievērošu normatīvajos aktos noteiktos vides aizsardzības noteikumus un prasības atbilstošajos Eiropas
Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos par ietekmi uz vidi;

22. projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Savienības finansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;
23. apņemos projekta īstenošanā nepieļaut diskrimināciju dzimuma, vecuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes un citu faktoru

dēļ.

 Apliecinu, ka iesniegtā informācija ir patiesa. Iesniedza: klients 04250649 BDR Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied
zeme", lietotājs 15619780 Māris Cīrulis
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