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Eiropas Teritoriālās sadarbības programma URBACT III 

Latvijas piekrišana 

 

Atsaucoties uz Eiropas Savienības tiesisko ietvaru, kas nosaka vispārējos noteikumus Eiropas 

Savienības Strukturālo un investīciju fondu ieviešanai, t.i., Eiropas Parlamenta un Padomes 

regulām (ES) Nr. 1303/2013 (KNR), Nr. 1301/2013 (ERAF) un Eiropas Parlamenta un Padomes 

regulu (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda saistībā ar mērķi "Eiropas teritoriālā sadarbība"(ETS), kā arī URBACT III sadarbības 

programmu (CCI 2014 TC 16 RFIR 003), kas ir dalībvalstu un partnervalstu apstiprināta 

rakstiskās procedūras veidā, kas noslēdzās 2014.gada 30.jūnijā, un atbilstoši Eiropas Parlamenta 

un Padomes regulas Nr. 1299/2013 (ETS) 8. (9) pantā noteiktajam, Latvija: 

1. apliecina piekrišanu sadarbības programmas URBACT III saturam; 

 

2. apņemas nodrošināt nacionālo līdzfinansējumu, kas kā norādīts sadarbības programmā 

nepieciešams URBACT III programmas īstenošanai (programmas 4.pielikums).  

Darbību līdzfinansēšana ir finansējuma saņēmēju atbildība. Atbilstoši nacionālajām tiesiskajam 

ietvaram līdzfinansējums darbībām var tikt nodrošināts no nacionālajiem/federālajiem, kā arī 

reģionālajiem vai vietējiem resursiem. 

 

Latvijas Republikas vārdā 

 

Institūcijas nosaukums:                     Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

 

Datums un laiks:  

 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

 

 

Paraksts/zīmogs:  
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Pielikums Nr.1: Kontaktinformācija  

1. Latvijas pārstāvja vārds, uzvārds, kontaktinformācija:  

 

Institūcija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija……………. 

Adrese   Peldu iela 25, Rīga, LV1494, Latvija……………………………. 

Kontaktpersona ……………………………………………………………............ 

Telefona Nr.   …………………………………………………………………… 

e-pasta adrese  …………………………………………………………………… 

2. Institūcija, kas ir atbildīga Latvijā par finanšu kontroles sistēmas izveidošanu saskaņā 

ar Eiropas Savienības Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 1299/2013 (ETS)          

23. (4) pantu: 

 

Institūcija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija …………... 

Adrese   Peldu iela 25, Rīga, LV1494, Latvija……………………………. 

Kontaktpersona …………………………………………………………………… 

Telefona Nr.   …………………………………………………………………… 

e-pasta adrese  …………………………………………………………………… 

Lūdzu norādiet izvēlēto finanšu kontroles sistēmu, atzīmējot vienu no zemāk esošajām izvēlēm  

 Centralizēta sistēma, t.i., centrālā iestāde/iestādes, kuras koordinē viena galvenā iestāde, ir 

nozīmēta/nozīmētas veikt finanšu kontroli saskaņā ar Eiropas Savienības Parlamenta un Padomes 

regulas (ES) Nr. 1299/2013 (ETS) 23.4 pantu.  

 

 Decentralizēta sistēma, t.i., aprobācijas iestāde nozīmēs neatkarīgu, kvalificētu finanšu 

kontrolieri, lai veiktu finanšu kontroli saskaņā ar Eiropas Savienības Parlamenta un Padomes 

regulas Nr. 1299/2013 (ETS) 23.4 pantu. Nozīmēšana notiek saskaņā ar finansējuma saņēmēja 

sniegto priekšlikumu vai arī aprobācijas iestādes sagatavoto pretendentu sarakstu.  

3. Institūcija, kas Latviju pārstāvēs revidentu grupā saskaņā ar Eiropas Savienības 

Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1299/2013 (ETS) 25.pantu:  

 

Institūcija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija …………... 

Adrese   Peldu iela 25, Rīga, LV1494, Latvija …………………………… 

Kontaktpersona …………………………………………………………………… 

Telefona Nr.   …………………………………………………………………… 

e-pasta adrese  …………………………………………………………………… 
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Pielikums Nr.2: Nacionālais līdzfinansējums   

 

Nacionālais līdzfinansējums ir 15 551 euro (piecpadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit 

viens euro). Šis līdzfinansējums tiks maksāts saskaņā ar šādu grafiku: 

 

 

Gads Finansējums, EUR 

2014 2 222 
 

2015 2 222 

2016 2 222 

2017 2 222 

2018 2 221 

2019 2 221 

2020 2 221 

 


