Pielikums Nr. 3

SCHWENK Latvija
atklātais projektu konkurss Saldus un Brocēnu novados
PROJEKTA IESNIEDZĒJA APLIECINĀJUMS
Ar parakstu apliecinu, ka:
1)
projekta pieteikuma veidlapā un citos dokumentos iesniegtā informācija ir patiesa;
2)
šī projekta finansēšanai nav saņemts citu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu
finansējums vai cita veida valsts līdzekļi;
3)
projekts tiks īstenots projekta pieteikumā paredzētajā termiņā;
4)
jebkādas izmaiņas projekta aktivitātēs un finansējuma izlietojumā tiks rakstveidā saskaņotas ar
SCHWENK Latvija SIA;
5)
piekrītu, ka SCHWENK Latvija SIA apstrādās manus personas datus, kas iekļauti projekta
pieteikumā, ar mērķi izvērtēt projektu pieteikumu un veikt citas projektu konkursa nolikumā
noteiktās darbības. Apliecinu, ka esmu informējis par minēto datu apstrādi arī pārējās personas,
kuru personas dati iekļauti projekta pieteikumā, un šīs personas datu apstrādei piekrīt.
6)
nepastāv interešu konflikts attiecībā uz projektu konkursa vērtēšanas komisijas dalībniekiem (t.
i., projektu konkursa vērtēšanas komisijas dalībniekiem vai viņu ģimenes locekļiem nav būtisku
personisku interešu/ līdzdalības manā profesionālajā darbībā);
7)

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);

8)

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;
manā darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs
spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;
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;
manā rīcībā, ieskaitot iegūto finansējumu un manis nodrošināto līdzfinansējumu, būs pietiekami
finanšu resursi projekta pieteikumā paredzēto aktivitāšu pilnīgai izpildei plānotajos termiņos;
apzinos, ka SCHWENK Latvija atklātais projektu konkurss ir publisks pasākums un piekrītu, ka
tā ietvaros notiekošajos pasākumos tiks filmēts un fotografēts. Piekrītu, ka attēli un informācija
par konkursā iesniegtajiem projektiem var tikt izmantoti konkursa popularizēšanai SCHWENK
Latvija iekšējos kanālos, plašsaziņas līdzekļos un sociālajos medijos;
projekta īstenošanas laikā ievērošu normatīvajos aktos noteiktos vides aizsardzības noteikumus
un prasības atbilstošajos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos par
ietekmi uz vidi;
apņemos projekta īstenošanā nepieļaut diskrimināciju dzimuma, vecuma, rases, etniskās
izcelsmes, reliģijas, invaliditātes un citu faktoru dēļ.
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