2022. g. maijs

Instrukcijas.
• Deklarāciju parakstošajai personai ir jāatstāj vai jāizdzēš varianti [apaļajās vai
kvadrātiekavās] atbilstoši situācijai;
• Deklarāciju parakstošajai personai ir jāatstāj vai jāizdzēš komentāri [pelēkā
slīprakstā un kvadrātiekavās] atbilstoši situācijai.

Apliecinājums ar godavārdu
Ats.: Pieteikums konkursam “Access City Award 2023”
Persona, kas parakstījusi dokumentu [ievadiet formu parakstošās personas vārdu,
uzvārdu] un pārstāv:
(juridiskajām personām un subjektiem bez juridiskā statusa ) tālāk norādītais subjekts:
Pilns oficiālais nosaukums:
Oficiālā juridiskā forma:
Likuma kārtībā piešķirtais reģistrācijas numurs:
Pilna oficiālā adrese:
PVN reģistrācijas numurs:
(“persona”)

[kas ir pilnvarota parakstīt šo deklarāciju citu tālāk minēto personu vārdā1:
[ievadiet citu subjektu nosaukumus, kuru vārdā deklarācija tiek parakstīta]]
(1) paziņo, ka [] [katra] persona ir piemērota atbilstoši kritērijiem, kas noteikti konkrētajā
balvas saņemšanas procedūrā;
I – IZSLĒGŠANAS SITUĀCIJAS, KAS ATTIECINĀMAS UZ PERSONU
(2) paziņo, ka uz [] [katru] personu nav attiecināma kāda no tālāk norādītajām
situācijām Ja ir, tad deklarācijas pielikumā, lūdzu, norādiet konkrēto situāciju un
iesaistītās personas nosaukumu(-s)/vārdu(-s) un uzvārdu(-s), sniedzot arī īsu
paskaidrojumu.
a) tā ir bankrotējusi, ir sāktas maksātnespējas vai bankrota procedūras, tās aktīvus
pārvalda likvidators vai tiesa, tai ir mierizlīgums ar kreditoriem, tās uzņēmējdarbība ir
apturēta vai ir līdzīga situācija, kas radusies no līdzīgas procedūras saskaņā ar
Savienības vai attiecīgās valsts likumiem;
b) galīgajā spriedumā vai galīgajā administratīvajā nolēmumā ir noteikts, ka tā pārkāpj
savus pienākumus attiecībā uz nodokļu maksājumiem vai sociālu iemaksu veikšanu
saskaņā ar piemērojamajiem likumiem;
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Lūdzu, izlasiet aicinājumu iesniegt priekšlikumus, jo, iespējams, deklarācijas parakstīšanai ir izvirzīti specifiski
noteikumi

c) galīgajā spriedumā vai galīgajā administratīvajā nolēmumā ir noteikts, ka tā ir vainīga
pie smaga profesionālās ētikas pārkāpuma, neievērojot piemērojamos likumus vai
regulas, vai attiecīgās personas profesionālos ētikas standartus, vai tā ir veikusi
nelikumīgu rīcību, kas ietekmē tās profesionālo uzticamību, ja šāda rīcība ir ietvērusi
ļaunprātīgu nolūku vai smagu nolaidību, tostarp un it sevišķi kādu no tālāk
norādītajiem:
(i) krāpnieciskos nolūkos vai nolaidības dēļ sniegusi nepatiesu informāciju, kas ir
nepieciešama, lai apliecinātu izslēgšanas kritēriju neesamību vai atbilstības
apliecināšanu un atbilstību atlases kritērijiem, vai arī līguma, vienošanās vai lēmuma
par dotācijas piešķiršanu izpildi;
(ii) vienošanās ar citām personām konkurences kropļošanas nolūkos;
(iii) intelektuālo īpašumtiesību pārkāpšana;
(iv) mēģinājums ietekmēt Komisijas/Aģentūras lēmuma pieņemšanu balvas
piešķiršanas procesā;
(v) mēģinājums iegūt konfidenciālu informāciju, kas tai varētu sniegt neparedzētas
priekšrocības balvas piešķiršanas procesā;
d) ar galīgo spriedumu tā tiek atzīta par vainīgu kādā no tālāk minētajiem nodarījumiem:
(i) krāpniecība Direktīvas (ES) 2017/1371 3. panta un Konvencijas par Eiropas
Kopienu finanšu interešu aizsardzību, kas pieņemta ar 1995. gada 26. jūlija
Padomes aktu, 1. panta izpratnē;
(ii) korupcija saskaņā ar Direktīvas (ES) 2017/1371 4. panta 2. punktu vai aktīva
korupcija Konvencijas par cīņu pret korupciju, kurā iejauktas Eiropas Kopienu
amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas, kas sagatavota ar
1997. gada 26. maija Padomes aktu, 3. panta izpratnē, vai rīcība, kas norādīta
Padomes pamatlēmuma 2003/568/JHA 2. panta 1. punktā, vai korupcija atbilstoši
citiem piemērojamajiem likumiem;
(iii) rīcība, kas ir saistīta ar kriminālu organizāciju, kā norādīts Padomes
pamatlēmuma 2008/841/JHA 2. pantā;
(iv) nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai terorisma finansēšana Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/849 1. panta 3., 4. un 5. punkta
izpratnē;
(v) teroristu uzbrukumi vai uzbrukumi, kas ir saistīti ar teroristu aktivitātēm, atbilstoši
Padomes pamatlēmuma 2002/475/JHA 1. un 3. pantam, vai šādu noziedzīgu
darbību rosināšana, palīdzība, atbalstīšana vai mēģināšana saskaņā ar minētā
lēmuma 4. pantu;
(vi) bērnu nodarbināšana vai citas noziedzīgas darbības, kas attiecas uz
cilvēktirdzniecību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas
2011/36/ES 2. pantu;
e) tā nav būtiskos aspektos spējusi ievērot galvenos pienākumus līguma, vienošanās vai
dotācijas lēmuma, kas piešķirts no Savienības budžeta, pildīšanā, tādēļ pieteikums ir
izbeigts pirms termiņa vai arī ir iesniegts pieteikums par likvidācijas zaudējumu vai citu
līguma sodu segšanu, vai tas ir atklāts pēc pārbaudēm, revīzijām vai izmeklēšanas, ko
veicis deleģētais kredītrīkotājs, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) vai
Revīzijas palāta;
f) galīgajā spriedumā vai galīgajā administratīvajā nolēmumā ir noteikts, ka tā ir pieļāvusi
neatbilstību Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 1. panta 2. punkta izpratnē;
g) galīgajā spriedumā vai galīgajā administratīvajā nolēmumā ir noteikts, ka persona ir
izveidojusi juridisku personu citā jurisdikcijā, lai apietu fiskālos, sociālos vai citus
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likumā noteiktos obligātos pienākumus, kas tai ir saistoši pēc juridiskās adreses,
centrālās administrācijas vai galvenās uzņēmējdarbības veikšanas vietas piekritības;
h) (tikai juridiskajām personām un subjektiem bez juridiskā statusa) galīgajā spriedumā
vai galīgajām administratīvajā nolēmumā ir noteikts, ka persona ir tikusi izveidota (g)
apakšpunktā noteiktajiem nolūkiem;
i) (c) un (h) apakšpunktos noteiktajām situācijām uz personu attiecas:
i. fakti, kas noteikti revīziju vai izmeklēšanas kontekstā, ko veic Eiropas Prokuratūra,
pēc tās izveides, Revīzijas palāta, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanā vai
iekšējais revidents, vai cita pārbaude, revīzija vai kontrole, kas tiek veikta ES
iestādes, Eiropas biroja vai ES aģentūras vai iestādes kredītrīkotāja uzraudzībā.
ii. ne galīgie spriedumi vai ne galīgie administratīvie nolēmumi, kas var ietvert
disciplināros pasākumus, kurus ir uzņēmusies kompetenta uzraudzības iestāde, kas
atbild par profesionālo ētikas standartu piemērošanu;
iii. juridisko personu vai personu, kurām uzticēti ES budžeta izpildes uzdevumi,
lēmumos minētie fakti;
iv. informācija, kas tiek nodota dalībvalstīm, kas īsteno Savienības fondus;
v. Komisijas lēmumi, kas attiecas uz Savienības konkurences likuma pārkāpumu, vai
valsts kompetentās iestādes lēmumi, kas attiecas uz Savienības vai valsts
konkurences likuma pārkāpumu; vai
vi. lēmumi par kredītrīkotāja izslēgšanu no ES iestādes, Eiropas biroja vai ES
aģentūras vai iestādes.
II – IZSLĒGŠANAS SITUĀCIJAS SAISTĪBĀ AR FIZISKU PERSONU, KAS IR SVARĪGA BALVAS
PIEŠĶIRŠANĀ 2

(5) paziņo, ka fiziskā persona, kas ir svarīga balvas piešķiršanā, neatrodas kādā no
tālāk minētajām situācijām Ja ir, tad deklarācijas pielikumā, lūdzu, norādiet
situāciju un iesaistītās(-o) personas(-u) vārdu(-s) un uzvārdu(-s), sniedzot arī
īsu paskaidrojumu:
(c) apakšpunktā minētā situācija (smags profesionālās ētikas pārkāpums)
(d) apakšpunktā minētā situācija (krāpniecība, korupcija vai cits noziedzīgs
nodarījums)
(e) apakšpunktā minētā situācija (būtiski trūkumi līguma izpildē)
(f) apakšpunktā minētā situācija (neatbilstība)
(g) apakšpunktā minētā situācija (subjekta izveide, lai apietu juridiskos pienākumus)
(i) apakšpunktā minētā situācija
III – IZSLĒGŠANAS SITUĀCIJAS SAISTĪBĀ AR PATIESAJIEM LABUMA GUVĒJIEM UN FIZISKĀM VAI
JURIDISKĀM PERSONĀM, KAM IR PĀRSTĀVĪBAS, LĒMUMU PIEŅEMŠANAS VAI KONTROLES
PILNVARAS

Neattiecas uz fiziskām personām, dalībvalstīm un pašvaldībām
(6) paziņo, ka uz fizisku vai juridisku personu, kas ir augstāk minētās(-o) personas(-u)
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Ja dotācijas pieteikumā ir norādīta fiziska persona kā svarīga balvas piešķiršanā vai juridisko saistību īstenošanā
Finanšu regulas 136. panta 4. punkta c) apakšpunkta izpratnē (piem., izpētes projekta galvenais pētnieks)
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administratīvās, pārvaldības vai uzraudzības iestāde, vai kam ir pārstāvniecības,
lēmumu pieņemšanas vai kontroles pilnvaras attiecībā uz augstāk minēto(-ajām)
personu(-ām) (tas attiecas uz, piemēram, uzņēmumu direktoriem, vadības vai
uzraudzības orgānu pārstāvjiem un gadījumiem, kad viena fiziskā vai juridiskā
persona ir vairākuma akciju turētājs), vai personas(-u) patiesais labuma guvējs (kā
noteikts Direktīvas (ES) Nr. 2015/849 3. panta 6. punktā) nav attiecināma kāda no
tālāk minētajām situācijām. Ja ir, tad, lūdzu, norādiet šīs deklarācijas pielikumā
konkrēto situāciju un iesaistītās(-o) personas(-u) nosaukumu(-s) / vārdu(-s)
uzvārdu(-s), sniedzot arī īsu paskaidrojumu.
- (c) apakšpunktā minētā situācija (smags profesionālās ētikas pārkāpums)
- (d) apakšpunktā minētā situācija (krāpniecība, korupcija vai cits noziedzīgs
nodarījums)
- (e) apakšpunktā minētā situācija (būtiski trūkumi līguma izpildē)
- (f) apakšpunktā minētā situācija (neatbilstība)
-

(g) apakšpunktā minētā situācija (subjekta izveide, lai apietu juridiskos pienākumus)

-

(g) apakšpunktā
pienākumus)

-

(i) apakšpunktā minētā situācija

minētā

situācija

(personas

izveide,

lai

apietu

juridiskos

IV – IZSLĒGŠANAS SITUĀCIJAS SAISTĪBĀ AR FIZISKĀM VAI JURIDISKĀM PERSONĀM, UZŅEMOTIES
NEIEROBEŽOTAS SAISTĪBAS PAR PERSONAS PARĀDIEM

Šī iedaļa attiecas tikai uz tām deklarācijām, kurās ir iekļauta persona, attiecībā uz
kuras parādiem fiziska vai juridiska persona uzņemas neierobežotas saistības
(7) paziņo, ka uz fizisku vai juridisku persona, kas uzņemas neierobežotas saistības par
minētās(-o) personas(-u) parādiem, nav attiecināma kāda no tālāk norādītajām
situācijām. Ja ir, tad, lūdzu, norādiet šīs deklarācijas pielikumā konkrēto situāciju
un iesaistītās(-o) personas(-u) nosaukumu(-s)/vārdu(-s) uzvārdu(-s), sniedzot arī
īsu paskaidrojumu.
- (a) apakšpunktā minētā situācija (bankrots)
- (b) apakšpunktā minētā situācija (pārkāpums nodokļu vai sociālās apdrošināšanas
iemaksu veikšanā)
V – PAMATS IZSLĒGŠANAI NO ŠĪS PROCEDŪRAS
(8) paziņo, ka [] [katra] persona:
nebija iepriekš iesaistīta to dokumentu sagatavošanā, kas tiek izmantoti šajā konkursa
procedūrā, ja tas būtu līdzvērtīgas attieksmes principa pārkāpums, tostarp
konkurences kropļošana, ko nevar novērst citiem līdzekļiem. Ja ir, tad, lūdzu,
norādiet šīs deklarācijas pielikumā iesaistītās(-o) personas(-u) nosaukumu(s)/vārdu(-s) uzvārdu(-s), sniedzot arī īsu paskaidrojumu.
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VI – KORIĢĒJOŠIE PASĀKUMI
Ja persona(-s) paziņo par kādu no augstāk minētajām izslēgšanas situācijām,
tai/viņam/viņai ir jānorāda pasākumi, ko tā/viņš/viņa ir veikusi, lai novērstu izslēgšanas
situāciju, tādējādi parādot savu uzticamību. Tie var būt, piemēram, tehniski, organizatoriski
un uz personālu attiecināmi pasākumi, lai novērstu turpmāku situācijas rašanos,
zaudējuma atlīdzību vai sodu maksāšanu, vai jebkurus nodokļus vai sociālās
apdrošināšanas iemaksas. Attiecīgās dokumentētās liecības, kas parāda veiktos
koriģējošos pasākumus, kas ir jānorāda šīs deklarācijas pielikumā. Tas neattiecas uz šīs
deklarācijas (d) apakšpunktā minētajām situācijām.
VII – PIERĀDĪJUMU SNIEGŠANA PĒC PIEPRASĪJUMA
Komisija/Aģentūra var personai, kas paraksta šo dokumentu, lūgt iesniegt informāciju un
konkrētus pierādījumus par jebkuru fizisku vai juridisku personu, kas ir administratīvās,
pārvaldes vai uzraudzības iestādes loceklis vai kam ir pārstāvības, lēmumu pieņemšanas
vai kontroles pilnvaras, tostarp juridiskās un fiziskās personas, kam ir īpašumtiesību un
kontroles struktūra un patiesie labuma guvēji, kā arī par fiziskajām personām, kas ir
būtiskas konkursa norisei vai darbības vai darba programmas īstenošanai, uz kuru
attiecas dotācijas pieteikums.
Komisija/Aģentūra var jebkurai personai, uz ko attiecas šī deklarācija, lūgt iesniegt
konkrētus pierādījumus par pašu personu un fiziskajām vai juridiskajām personām, kas ir
uzņēmušās neierobežotas saistības par konkrētās personas parādiem.
Pierādījumus var pieprasīt šādi:
(a), (c), (d), (f), (g) un (h) apakšpunktos aprakstītajos gadījumos iesniegt nesenu izrakstu
no sprieduma ieraksta vai, ja to nevar izdarīt, tad iesniegt līdzvērtīgu dokumentu, ko nesen
ir izdevusi juridiska vai administratīva iestāde subjekta dibināšanas valstī, kas apliecina šo
prasību izpildi.
(b) apakšpunktā aprakstītajā situācijā — ir jāiesniedz attiecīgās Valsts kompetento iestāžu
nesen izdotas apliecības. Šiem dokumentiem ir jāsniedz liecības par visu nodokļu un
sociālo apdrošināšanas iemaksu samaksu, ciktāl tas attiecināms uz juridisko personu,
tostarp, piemēram, PVN, ienākumu nodoklis (tikai fiziskām personām), uzņēmuma
ienākumu nodoklis (tikai juridiskām personām) un sociālās apdrošināšanas iemaksas. Ja
augstāk minētais dokuments attiecīgajā valstī netiek izsniegts, to var aizstāt ar zvērestu
apliecinātu paziņojumu, kas veikts tiesībsargājošā iestādē vai notāra klātbūtnē, vai, ja tas
nav iespējams, tad svinīgu paziņojumu administratīvā iestādē vai kvalificētā profesionālā
iestādē tās dibināšanas valstī.
Ja persona jau ir iesniegusi šādu liecību citā Komisijas rīkotā konkursā, dokumentiem ir
jābūt izdotiem ne agrāk kā gadu pirms pieprasījuma datuma un tiem attiecīgajā datumā ir
joprojām jābūt spēkā.
Ja persona, kas aizpilda šo deklarāciju, ir izvēlēta balvas piešķiršanai, tad tā pieņem
Konkursa noteikumos aprakstītos noteikumus un nosacījumus
Augstāk minētajai personai ir nekavējoties jāinformē Komisija par jebkurām
izmaiņām deklarācijā norādītajās situācijās.
Persona, kurai jāaizpilda šī deklarācija, var tikt izslēgta no procedūras un tai var tikt
piemērotas administratīvās sankcijas (izslēgšana), ja kāda no deklarācijām vai

5

informācija, kas sniegta kā šīs procedūras dalību apstiprinošs nosacījums, izrādās
nepatiesa.
Vārds, uzvārds

Datums
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Paraksts

