EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gada
Divpusējās sadarbības fonda
stratēģiskās iniciatīvas1 pieteikums
Atzīmējiet atbilstošo Divpusējās sadarbības fonda
komitejā pārstāvošo institūciju:
Islandes Republikas vēstniecība Somijā
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
1.

Iniciatīvas iesniedzējs

Lihtenšteinas Firstistes diplomātiskā pārstāvniecība
Eiropas Savienībā Briselē
Norvēģijas Karalistes vēstniecība Latvijā
x

Vadošā iestāde (Finanšu ministrija)

2. Iniciatīvas nosaukums

Dalība sarunu festivālā “LAMPA”

3. Iniciatīvas īstenotājs
4. Iniciatīvas partneris(i)

Finanšu ministrijas Komunikācijas departaments
Norvēģijas Karalistes vēstniecība Latvijā
Iniciatīvas ieviešanas periods plānots sākot ar 2019.
gadu līdz 2024. gadam, šajā periodā aktivitāte tiks
īstenotas atbilstoši šādam laika grafikam:
2019. gada – dalība sarunu festivālā LAMPA
2021. gads – dalība sarunu festivālā LAMPA
2023. gads – dalība sarunu festivālā LAMPA
2024.gads – dalība sarunu festivālā LAMPA
90 000 EUR
Atzīmējiet atbilstošu prioritāti:
izglītība un pētniecība

5. Ieviešanas periods

6. Finansējums

Māksla un kultūra

7. Stratēģiskā prioritāte atbilstoši
Darba plānam2

1
2

Pašvaldību sadarbība
Uzņēmējdarbības
attīstības
un
divpusējai
sadarbības veicināšanas pasākumi
x Divpusējās sadarbības veicināšanas pasākumi
un
demokrātiskas
līdzdalības
x Atklātības
veicināšana
Latvijas sabiedrībai ir nepieciešams saņemt informāciju
par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu sniegto
atbalstu dažādās Latvijai stratēģiski nozīmīgās jomās.
Sabiedrības informēšana un demokrātiskas līdzdalības
veicināšana ir viens no stūrakmeņiem labākas izpratnes
un iesaistes nodrošināšanai par atbalstāmajām jomām
un konkrētiem projektiem, kas realizēti ar EEZ
Norvēģijas finanšu instrumentu atbalstu.

Stratēģisko iniciatīvu informatīvais materiāls pieejams https://www.eeagrants.lv/?id=134.
Darba plāns pieejams https://www.eeagrants.lv/?id=134.
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8. Iniciatīvas mērķis
[Aprakstiet iniciatīvas mērķi. Īsi aprakstiet, kā iniciatīva palīdzēs stiprināt divpusējo sadarbību ar
donorvalsti(īm).]
Skaidrojums: Iniciatīvu īsteno Divpusējās sadarbības fonda ietvaros, kura mērķis ir stiprināt
divpusējās attiecības starp Latviju un donorvalstīm, līdz ar to iniciatīvas mērķim jābūt atbilstošam
Divpusējās sadarbības fonda mērķim.
Dalība Latvijā notiekošajā sarunu festivālā “LAMPA” kā iniciatīva LR Finanšu ministrijai sadarbībā
ar Norvēģijas Karalistes vēstniecību Latvijā pirmo reizi tika realizēta 2017. gadā. Festivāla ietvaros
divu dienu garumā EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu atbalstam veidotā sarunu teltī
norisinājās diskusijas un projektu darbnīcas, kas demonstrēja finanšu instrumentu abalstīto
projektu sasniegtos rezultātus. Diskusijas tika organizētas par visām EEZ un Norvēģijas finanšu
instrumentu atbalstītajām programmām. Diskusijās piedalījās programmu projektu ieviesēji,
dažādu jomu profesionāļi un akadēmiķi.Iniciatīvas mērķis ir arī turpmāk sadarbībā ar Norvēģijas
Karalistes vēstniecību Latvijā sniegt informāciju, skaidrot un iesaistīt Latvijas sabiedrību par EEZ un
Norvēģijas finanšu instrumentu atbalstu un sasniegtajiem rezultātiem Latvijā. Vienlaicīgi plānots
sarunu diskusiju ietvaros par finanšu instrumentu atbalstītajām programmām piesaistīt
donorvalstu nozaru pārstāvjus, sniedzot donorvalstu profesionāļu viedokli par finanšu
instrumentu atbalstītajām programmām tādejādi nodrošinot papildu dimensiju divpusējo
attiecību veidošanai konkrētā pasākuma ietavos. Vienlaicīgi plānots diskusijas papildināt ar dažādu
kultūras jomas pārstāvju, citu sadarbības partner dalību, kas sniegtu papildus pienesumu parādot
gan līdz šim realizētās sadarbības Latvijas un donorvalstu starpā, gan donorvalstu kultūras iezīmes.
2023. gada pasākumu plānots organizēt vienā no donorvalstīm, kurā norisinās šada veida
demokrātisku sarunu festivāls, piemēram sadarbība ar Arendal (Norvēģija) festivāla – Arendalsuka
ietvaros.
9. Iniciatīvas apraksts
9.1. Iniciatīvas pamatojums
[Aprakstiet iniciatīvas nepieciešamību. Norādiet, kādas ir problēmas / vajadzības, kuras risinās
iniciatīva un kā tiks risinātas problēmas / vajadzības, kā arī sniedziet citu būtisku informāciju, kas
pamato iniciatīvu.]
EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti sniedz atbalstu jomām, kas nereti liek sabiedrībai mainīt līdz
šim iesīkstējušus priekštatus un sabiedrību aicina būt atvērtākai un iekļaujošai. Sabiedrības domas
maiņas process ir laikietilpīgs. Lai tas notiktu nepieciešama nepārtraukta informācijas
nodrošināšana, jautājumu un procesu skaidrošana. Vienlaicīgi nepieciešams nodrošināt
informāciju par plānotajām un aktuālajām EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu projektu
atlasēm. Lielākā daļa komunikācijas ar sabiedrību mūsdienās tiek nodrošināta pastarpināti,
izmantojot tādus komunikācijas kanālus kā medij, sociālie tīkli, e-pasti, tīmekļa vietnes, savukārt
sarunu festivāla “LAMPA” platforma nodrošina vidi tiešai saziņai un domapmaiņai starp dažādiem
sabiedrības pārstāvjiem un nepastarpināti diskusiju ar sabiedrību klātienē. Pasākuma pievienotā
vērtība un atšķirīgais no cita veida klātienes pasākumiem ir saturiskas diskusijas esamība brīvā un
nepiespiestā atmosfērā, tādejādi nodrošinot divvirzienu komunikāciju starp diskusiju dalībniekiem
un sabiedrību. Katram apskatītajam jautājumam jeb diskusijai pasākumā tiek veltīta 1,5 stunda,
kas ļauj koncentrēti izklāstīt apskatītās tēmas būtību. Vienlaicīgi šāda komunikācijas forma –
demokrātiska diskusija, saskan ar donorvalstu redzējumu par veiksmīgas komunikācijas ar
sabiedrību nodrošināšanu. EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu birojs dalībvalstis, kas saņem
donorvalstu finansējumu iedrošina un aicina izmantot aizvien jaunus un inovatīvus komunikācijas
kanālus ar sabiedrību par finanšu instrumentu sniegtajām iespējām un sasniegtajiem rezultātiem.
Līdz šim dalība Latvijā notiekošajā sarunu festivālā “LAMPA” kā iniciatīva LR Finanšu ministrijai
sadarbībā ar Norvēģijas Karalistes vēstniecību Latvijā tika realizēta 2017. gadā. Pasākum formāts
ļāva prezentēt EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā
pasākuma apmeklētājiem. Caur reāliem projektiem, saredzamiem, sataustāmiem rezultātiem un,
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svarīgākais, reāliem cilvēkiem, kuri realizējuši projektus ar EEZ un Norvēģijas finansējuma atbalstu,
pasākuma apmeklētājiem bija iespēja uzzināt par finanšu instrumentu plašo atbalstu, kāds Latvijai
sniegts. Festivālu 2017. gadā apmeklēja vairāk kā 10 000 dalībnieku, kas sniedza lielisku iespēju
finanšu instrumentu rezultātus prezentēt interaktīvā veidā plašākai sabiedrībai un uzrunāt tieši tās
mērķa grupas, kuras ir ieinteresētas konkrētajās tēmās. Sarunu festivāla LAMPA formāts sniedza
iespēju sasniegtos rezultātus prezentēt neformālā vidē, tādējādi panākot to, ka diskusijās,
darbnīcās un citās aktivitātēs piedalās dažāda vecuma mērķa grupas, kā arī pasākuma formāts
klausītājiem ļāva būt kā pilnvērtīgiem diskusiju dalībniekiem, iesaistoties katrā jautājumā ar
komentāriem, jautājumiem un priekšlikumiem – veidojot dzīvu sarunu, kas tradicionāla veida
konferencēs vai pasākumos bieži vien ir grūti panākams. Atsevišķas diskusijas tika ierakstītas arī
video materiālā, kuras iespējams noklausīties arī interesentiem, kuri pasākumu neapmeklēja,
vienlaicīgi abu pasākuma dienu laikā noritēja aktīva komunikācija Finanšu ministrijas, Norvēģijas
Karalistes vēstniecības, programmu apsaimniekotāju un konkrēto projektu (dalībnieku) sociālajos
tīklos par aktivitātēm pasākumā. Atsevišķas diskusijas tika translētas internetā LMT straumē.
Sākoties jaunajam EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu periodam iniciatīvu plānots realizēt
atklājot jauno finanšu periodu 2019. gadā, tādejādi plašāk iepazīstinot sabiedrību ar atbalstu
saņemošajām programmām un sasniedzamajiem mērķiem. Iniciatīvai turpinoties tā tiktu realizēta
ik pēc diviem gadiem, tādejādi nepārtraukti sniedzot aktuālo informāciju par finanšu
instrumentiem. Pēdējais pasākums plānots 2024. gadā, kad tiek noslēgts finanšu periods un
prezentēti visā finanšu periodā sasniegtie rezultāti. Dalību sarunu festivālā plānots papldināt ar
citām komunikācijas aktivitātēm, kas nodrošinātu informācijas izplatīšanu plašākam sabiedrības
lokam, kas neatrodas pasākumā (piemēram komunikāciju medijos un sociālajos medijos, mājas
lapā). Komunikāciju nodrošinātu Finanšu ministrija, Norvēģijas Karaliskā vēstniecība Latvijā,
programmu apsaimniekotāji, tajā skaitā programmas “NVO fonds” apsaimniekotājs (NVO
konsorcija), Ārlietu ministrija un projektu ieviesēji.
9.2
Nr.
1.
2.
3.
4.

Iniciatīvas aktivitātes, to ieviešanas laika grafiks un izmaksas3
Aktivitāte4
Laika grafiks
Dalība sarunu festivālā LAMPA
Dalība sarunu festivālā LAMPA
Dalība sarunu festivālā LAMPA
Dalība sarunu festivālā LAMPA

2019. gads
2021. gads
2023. gads
2024. gads

Izmaksas,
EUR
20 000
20 000
30 000
20 000
KOPĀ 90 000

9.3 Iniciatīvas mērķgrupa
[Aprakstiet, kas ir mērķgrupa un kādu labumu tā gūs no iniciatīvas.]
Latvijas sabiedrība kopumā. Latvijas sabiedrība gūs lielāku izpratni par EEZ un Norvēģijas finanšu
instrumentu atbalstītajām jomām, kas varēs būt par pamatu iesīkstējušu uzskatu maiņā. Saņems
informāciju par atbalsta iespējām, lai varētu pieteikties finansējumam un realizēt projektus.
Donorvalstu sabiedrības locekļi, sarunu festivāla apmeklētāji.
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Attiecināmās Divpusējās sadarbības fonda izmaksas noteiktas MK noteikumu projektā "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda vadības noteikumi" (skat. V.sadaļu "Finanšu instrumentu
tehniskās palīdzības un divpusējā sadarbības fonda ieviešana"). MK noteikumu projekts pieejams https://www.eeagrants.lv/?id=134.
4 Atbilstoši norādītajām aktivitātēm tiek sagatavots arī 2.pielikums “Budžets”.
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9.4 Iniciatīvas partnera loma un iesaiste
[Skaidrojiet partnera izvēli un aprakstiet partnera(u) lomu, iesaisti iniciatīvas plānošanā un
īstenošanā, sagaidāmos rezultātus un pievienoto vērtību, ko partneris sniegs iniciatīvai.]
Norvēģijas Karalistes vēstniecība Latvijā.
Vēstniecība kā partneris piedalīsies pasākuma koncepcijas plānošanā, sniegs informāciju
pasākuma programmas izstrādei un nodrošinās komunikāciju savos informatīvajos kanālos par
pasākumā apskatītajiem jautājumiem. Papildus, atbilstoši nepieciešamībai, sniegs konsultācijas un
ieteikums EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu programmu apsaimniekotājiem par donorvalstu
partneru iesaisti diskusiju ietvaros.
10. Plānotie rezultāti
[Aprakstiet iniciatīvas sagaidāmos rezultātus un kā iniciatīvas sagaidāmie rezultāti veicinās
divpusējo sadarbību ar donorvalsti(-īm).]
Latvijas sabiedrībai tiks nodrošināta informācija par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu
sniegto atbalstu Latvijā. Tiks nodrošināts atklātības un līdzdalības process. Divpusējā sadarbība
tiks nodrošināta vairākos līmeņos: LR Finanšu ministrijai sadarbojoties ar Norvēģijas Karalistes
vēstniecību Latvijā, programmu apsaimniekotājiem sadarbojoties ar donorvalstu nozaru
speciālistiem diskusiju veidošanas posmā un informācijas par programmām nodrošināšanā gan
Latvijas, gan donorvalstu sabiedrībai.
10.1.Kvantitatīvie rezultāti
IZNĀKUMS
RĀDĪTĀJS
SASNIEDZAMĀ VĒRTĪBA
1)Nodrošināta
dalība
sarunu 1)Pasākumu skaits, kas organizēts 1)4
pasākumi
festivālā LAMPA
sadarbībā ar Norvēģijas Karalistes (paredzamā sasniegtā
vēstniecību Latvijā
auditorija
viena
pasākuma ietvaros 15 000)
2)Noorganizētas
divu
dienu
diskusijas sarunu festivālā LAMPA ,
kuru
koncepciju
izstrādē
piedalījusies Norvēģijas Karalistes
vēstniecību Latvijā, par EEZ un
Norvēģijas finanšu instrumentu
ieguldījumu Latvijā, tā nozīmīgumu
un plānotajiem rezultātiem.

2)Divu pilnu dienu diskusiju 2)48 diskusijas
skaits, kuru koncepciju izstrādē
piedalījusies Norvēģijas Karalistes
vēstniecību Latvijā.

3)Izstrādāti informatīvie materiāli
par EEZ un Norvēģijas finanšu
instrumentu
atbalstītajām
programmām un realizētajiem
projektiem.

3)Informatīvo materiālu skaits,
kas izstrādāti sadarbībā ar
Norvēģijas Karalistes vēstniecību
Latvijā un finanšu instrumentu
programmu apsaimniekotājiem.
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3)20 infografikas un citi
informatīvie materiāli,
līdz
50
diskusiju
ierakstu
video
no
pasākumiem.

10.2. Kvalitatīvie rezultāti
IZNĀKUMS
1)Informācija un zināšanas par EEZ
un Norvēģijas finanšu instrumentu
atbalstītajām jomām. Mainīts
domāšanas veids.

RĀDĪTĀJS
1)Paaugstināts izpratnes līmenis
par EEZ un Norvēģijas finanšu
instrumentu atbalstītajām jomām
un
sniegtajiem
ieguvumiem
sabiedrībai.
2)Informācija
par
aktuālajām 2)Paaugstināts
informētības
projektu atlasēm un iespējām līmenis par EEZ un Norvēģijas
pieteikties EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu atklātajām
finanšu instrumentu atbalstam.
un plānotajām projektu atlasēm.

SASNIEDZAMĀ VĒRTĪBA
1)Vairāk
apzinātu
lēmumu un izvēļu, ka
iedzīvotāji
pieņem
ikdienas dzīvē.
2)Palielināts iesniegto
projektu
pieteikumu
daudzums.

11. Izvērtējums valsts atbalsta5 normu atbilstībai
Aktivitātes, kas tiks nodrošinātas iniciatīvas ietvaros neklasificējas kā valsts atbalsts.
11.1. Atbalsta saņēmēji.
Iniciatīvas īstenotājs – LR Finanšu ministrija
Partneris - Norvēģijas Karalistes vēstniecība Latvijā, EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu
programmu apsaimniekotāji
Starpnieks – pasākumu vai reklāmas aģentūra
Gala saņēmējs – sabiedrība kopumā
11.2. Vai atbalsta saņēmējs ir ‘komercsabiedrība’?
Visi iniciatīvas realizēšanā iesaistītie atbalsta saņēmēji nav saimnieciskās darbības veicēji, izņemot
starpnieka līmeni– pasākuma vai reklāmas aģentūra.
Iniciatīvas īstenotāja līmenī
Vai
ir
saimnieciskās Jā
Nē
X
darbības veicējs?
Skaidrojums
Visi iniciatīvas realizēšanā iesaistītie atbalsta saņēmēji nav
saimnieciskās darbības veicēji, izņemot starpnieka līmeni– pasākuma
vai reklāmas aģentūra.
Partneru līmenī
Vai
ir
saimnieciskās Jā
Nē
X
darbības veicējs?
Skaidrojums
Visi iniciatīvas realizēšanā iesaistītie atbalsta saņēmēji nav
saimnieciskās darbības veicēji, izņemot starpnieka līmeni– pasākuma
vai reklāmas aģentūra.
Starpnieka līmenī
Vai
ir
saimnieciskās Jā
Nē
N/A
X
darbības veicējs?
Skaidrojums
LR Finanšu ministrija kā valsts iestāde pakalpojumu (pasākuma
tehnisko nodrošinājumu) iepirks atbilstoši publiskā iepirkuma
likumam.
Gala saņēmēja līmenī
Vai
ir
saimnieciskās Jā
Nē
X
darbības veicējs?
Skaidrojums
Visi iniciatīvas realizēšanā iesaistītie atbalsta saņēmēji nav
saimnieciskās darbības veicēji, izņemot starpnieka līmeni– pasākuma
vai reklāmas aģentūra.
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Komercdarbības atbalsts ir jebkura komercsabiedrībai no valsts, pašvaldības vai Eiropas Kopienas līdzekļiem sniegta vai pastarpināta
finansiāla palīdzība, kas rada vai var radīt konkurences ierobežojumus.
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11.3. Vai atbalsta saņēmējam tiek piešķirta ekonomiska priekšrocība?
LR Finanšu ministrija kā valsts iestāde pakalpojumu (pasākuma tehnisko nodrošinājumu) iepirks
atbilstoši publiskā iepirkuma likumam, tādejādi priekšrocību negūst pasākuma vai reklāmas
aģentūra.
Iniciatīvas īstenotāja līmenī
Vai atbalsta saņēmējam tiek Jā
Nē
N/A (Ja attiecīgajā atbalsta
piešķirta
ekonomiska
saņēmēja līmenī
neveic
priekšrocība?
saimniecisko darbību)
X

Skaidrojums
N/A
Partneru līmenī
Vai atbalsta saņēmējam tiek Jā
piešķirta
ekonomiska
priekšrocība?

Nē

Skaidrojums
N/A
Starpnieka līmenī
Vai atbalsta saņēmējam tiek Jā
piešķirta
ekonomiska
priekšrocība?

Nē

Skaidrojums

X

X

N/A (Ja attiecīgajā atbalsta
saņēmēja līmenī
neveic
saimniecisko darbību)

LR Finanšu ministrija kā valsts iestāde pakalpojumu (pasākuma
tehnisko nodrošinājumu) iepirks atbilstoši publiskā iepirkuma
likumam, tādejādi priekšrocību negūst pasākuma vai reklāmas
aģentūra.

Gala saņēmēja līmenī
Vai atbalsta saņēmējam tiek Jā
piešķirta
ekonomiska
priekšrocība?
Skaidrojums

N/A (Ja attiecīgajā atbalsta
saņēmēja līmenī
neveic
saimniecisko darbību)

Nē

N/A (Ja attiecīgajā atbalsta
saņēmēja līmenī
neveic
saimniecisko darbību) X

N/A

11.4. Vai ir/nav plānota selektīva pieeja attiecībā uz potenciālajiem atbalsta saņēmējiem?
Iniciatīvas realizēšanā nav plānota selektīva pieeja attiecībā uz potenciālajiem atbalsta
saņēmējiem. Pasākumu var apmeklēt ikviens Latvijas iedzīvotājs.
Iniciatīvas īstenotāja līmenī
Vai
plānota Jā
Nē
N/A (Ja attiecīgajā atbalsta
diferencēta/selektīva pieeja
saņēmēja līmenī
neveic
attiecībā uz potenciālajiem
saimniecisko darbību)
X
atbalsta saņēmējiem?
Skaidrojums
N/A
Partneru līmenī
Vai
plānota Jā
Nē
N/A (Ja attiecīgajā atbalsta
diferencēta/selektīva pieeja
saņēmēja līmenī
neveic
attiecībā uz potenciālajiem
saimniecisko darbību)
X
atbalsta saņēmējiem?
Skaidrojums
N/A
Starpnieka līmenī
Vai
plānota Jā
Nē
N/A (Ja attiecīgajā atbalsta
X
diferencēta/selektīva pieeja
saņēmēja līmenī
neveic
attiecībā uz potenciālajiem
saimniecisko darbību)
atbalsta saņēmējiem?
6

Skaidrojums

Nav attiecināms, jo neizpildās ekonomiskās priekšrocības kritērijs,
līdz ar to nav valsts atbalsts.

Gala saņēmēja līmenī
Vai
plānota Jā
Nē
N/A (Ja attiecīgajā atbalsta
diferencēta/selektīva pieeja
saņēmēja līmenī
neveic
attiecībā uz potenciālajiem
saimniecisko darbību)
X
atbalsta saņēmējiem?
Skaidrojums
N/A
11.5.Vai pastāv (potenciāla) ietekme uz tirdzniecību un konkurenci ES līmenī?
Iniciatīvas realizēšanā nepastāv ietekme uz tirdzniecību un konkurenci ES līmenī.
Iniciatīvas īstenotāja līmenī
Vai pastāv (potenciāla) Jā
ietekme uz tirdzniecību un
konkurenci ES līmenī?

Nē

X

Skaidrojums
N/A
Partneru līmenī
Vai pastāv (potenciāla) Jā
ietekme uz tirdzniecību un
konkurenci ES līmenī?

Nē

Skaidrojums
N/A
Starpnieka līmenī
Vai pastāv (potenciāla) Jā
ietekme uz tirdzniecību un
konkurenci ES līmenī?

Nē

Skaidrojums

N/A (Ja attiecīgajā atbalsta
saņēmēja līmenī
neveic
saimniecisko darbību) X

X

N/A (Ja attiecīgajā atbalsta
saņēmēja līmenī
neveic
saimniecisko darbību)

Nav attiecināms, jo neizpildās ekonomiskās priekšrocības kritērijs,
līdz ar to nav valsts atbalsts.

Gala saņēmēja līmenī
Vai pastāv (potenciāla) Jā
ietekme uz tirdzniecību un
konkurenci ES līmenī?
Skaidrojums

N/A (Ja attiecīgajā atbalsta
saņēmēja līmenī
neveic
saimniecisko darbību)

Nē

N/A (Ja attiecīgajā atbalsta
saņēmēja līmenī
neveic
saimniecisko darbību)
X

N/A

12. Iniciatīvas īstenotāja apliecinājums
Es, iniciatīvas īstenotāja
atbildīgā amatpersona,
ar parakstu apliecinu, ka:
1.

iniciatīvas īstenotājs, t.sk., iesaistītais(ie) iniciatīvas partneris(i), ir iepazinies ar visiem
Divpusējās sadarbības fonda finansējuma saņemšanas nosacījumiem, kas ir noteikti
normatīvajos aktos par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas
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finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda vadību (donorvalstu Noteikumi par EEZ un
Norvēģijas finanšu instrumenta 2014-2021.gadam ieviešanu6, donorvalstu Divpusējās
sadarbības vadlīnijas, Ministru kabineta noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda vadības
noteikumi"7) un iniciatīvas īstenošanas gaitā apņemas ievērot atbilstību tiem un Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem;
2. iniciatīvā un tā pielikumos iekļautā informācija ir patiesa un iniciatīvas ieviešanai
pieprasītais Divpusējās sadarbības fonda finansējums tiks izmantots saskaņā ar iniciatīvas
aprakstu;
3. iniciatīvas īstenotājs uzņemas atbildību par iniciatīvas īstenošanu, kā arī par iniciatīvas
rezultātiem;
4. iniciatīvas priekšlikumu ir parakstījusi persona, kurai ir paraksta tiesības;
5. iniciatīvas īstenotājam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
6. iniciatīvas īstenotājs nav veicis krāpšanas, korupcijas vai jebkādas citas pretlikumīgas
darbības;
7. iniciatīvas īstenotājam nav neatbilstoši veikto izdevumu maksājumu parādu citos
projektos, kas finansēti no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības programmām vai valsts vai pašvaldību budžeta;
8. iniciatīvas īstenotājam ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, lai
noteiktajā apmērā nodrošinātu iniciatīvas priekšfinansēšanu, kā arī iniciatīvas īstenošanas
nepārtrauktību;
9. nav zināmu iemeslu, kādēļ šo iniciatīvu nevarētu īstenot vai kas varētu aizkavēt tā
īstenošanu, un apstiprinu, ka iniciatīvā noteiktās saistības iespējams veikt līdz 2025.gada
30.aprīlim;
10. iniciatīvā plānotās darbības netiek, nav finansētas un netiks finansētas vai līdzfinansētas
no citiem Eiropas Savienības vai citiem finanšu avotiem, kā arī nepārklājas ar darbībām,
kuras finansē citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu
ietvaros, tādējādi novēršot iespējamību, ka tiek saņemts dubults līdzfinansējums vienu un
to pašu aktivitāšu īstenošanai;
11. iniciatīva
nav
kvalificējama
kā
komercdarbības
atbalsta
iniciatīva
atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantam;
12. jebkāds sadārdzinājums, kas radīsies iniciatīvas ieviešanas laikā, tiks finansēts no
iniciatīvas īstenotāja līdzekļiem vai citas iestādes nodrošinātiem finanšu līdzekļiem.
Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla
rakstura sankcijas var tikt uzsāktas pret iniciatīvas īstenotāju.
Datums
Paraksts

6
7

4.nodaļa “Divpuasējās attiecības” un 8.8.sadaļa “Divpusējā sadarbības fonda attiecināmās izmaksas”
V. sadaļa “Finanšu instrumentu tehniskās palīdzības un divpusējā sadarbības fonda ieviešana”
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