
 

 

 

Projektu konkursa „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” 

Atbalsta pretendenta deklarācija 

Projekts: (Projekta nosaukums) 

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 amatpersonām visu ar projektu, tā īstenošanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju un informāciju 

līdz 2033. gada 31. decembrim, kā arī piekrītu 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. projektā neko nemainīšu, to iepriekš rakstiski nesaskaņojot ar SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”; 

8. 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); 

9. 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; 

10. manā darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par 

vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību; 

11. 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; 

12. iepriekš apgūstot Eiropas Savienības finansējumu, neesmu pārkāpis prasības ar projekta īstenošanu saistītajos normatīvajos 

aktos par atbalsta piešķiršanu, un tādēļ nav pieņemts lēmums par atbalsta pretendenta izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka; 

13. manā rīcībā būs pietiekami finanšu resursi projekta iesniegumā paredzēto pasākumu pilnīgai izpildei plānotajos termiņos; 

14. projekta īstenošanas laikā ievērošu normatīvajos aktos noteiktos vides aizsardzības noteikumus un prasības atbilstošajos 

Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos par ietekmi uz vidi; 

15. projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Savienības finansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu; 

16. apņemos projekta īstenošanā nepieļaut diskrimināciju dzimuma, vecuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes un 

citu faktoru dēļ. 

 

Atbalsta pretendents (Nosaukums vai vārds, uzvārds) 

 

Parakstītājs: (vārds, uzvārds)   (paraksts)   (datums) 

 

 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu 

noformēšanu. 


