PARAKSTĪTS PAZIŅOJUMS
par dalību projekta
“Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām” pasākumos
Projekta “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām” kontekstā, kura mērķis ir palīdzēt un mudināt vietējos pārstāvjus
sniegt objektīvu informāciju saviem vēlētājiem par ES politiku, pasākumiem un iniciatīvām, kā arī veicināt diskusijas un
debates par attiecīgajām politikām, pasākumiem un iniciatīvām, un jo īpaši saistībā ar pieteikumu, ko
VIETĒJĀS IESTĀDES NOSAUKUMS

VALSTS

REĢIONS

iesniegusi Eiropas Komisijai,
VIETĒJĀS IESTĀDES PILNS NOSAUKUMS

nodrošinās

IECELTĀ VIETĒJĀ LĪMENĪ IEVĒLĒTĀ PĀRSTĀVJA VĀRDS UN
UZVĀRDS

E-PASTA ADRESE

• dalības nepārtrauktību projektā “Veidojam Eiropu kopā ar
vietējām pašvaldībām”, tiklīdz sākotnējais dalībnieks kādu
iemeslu dēļ pārtrauc pildīt savas funkcijas vai nav pieejams
dalībai tīkla pasākumos, ieceļot jaunu dalībnieku un
nekavējoties nosūtot Komisijai jaunu parakstītu paziņojumu
ar skaidru atsauci uz sākotnējo pieteikumu un
apstiprinājuma vēstuli;
• saņemot pienācīgi pamatotu Komisijas pieprasījumu pēc
tam, kad dalībniekam ir sniegta iespēja tikt uzklausītam
šajā jautājumā, dalībnieka dalības izbeigšanu projektā, ja
dalībnieka rīcība apdraud projekta “Veidojam Eiropu kopā
ar vietējām pašvaldībām” mērķi vai ir acīmredzami
nesavienojama ar vērtībām, pamatojoties uz kurām ir
dibināta Savienība, un jauna dalībnieka iecelšanu.
Iesniedzot šo paziņojumu, es piekrītu dalības uzaicinājumā
izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem.
Vietējā iestāde
JURIDISKAIS NOSAUKUMS (ĪSAIS NOSAUKUMS)

nodrošinās
• regulāru dalību diskusijās un debatēs ar sava vēlēšanu
apgabala pārstāvjiem vai vietējiem plašsaziņas līdzekļiem
par ES īstenotajām vispārējām politiskajām iniciatīvām
un pasākumiem, kā arī iedzīvotāju aicināšanu iesaistīties
debatēs par ES nākotni;
• objektīvas informācijas sniegšanu par ES politiku,
darbībām un iniciatīvām, pamatojoties uz precīzu un
uzticamu informāciju;
• dalību tīkla "Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām"
aktivitātēs (“piedalīties tīkla darbībā, piedaloties tiešsaistes
platformā, apmeklējot Komisijas piedāvātos seminārus un
vizītes (atkarībā no pieejamības), atbildot uz aptaujām, kas
tiek veiktas aptuveni divas reizes gadā, un sniedzot
atsauksmes par tīkla ietvaros veiktajiem pasākumiem”).
Iesniedzot šo paziņojumu, es piekrītu dalības uzaicinājumā
izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem.
IECELTĀ IEVĒLĒTĀ PĀRSTĀVJA VĀRDS, UZVĀRDS

adrese
JURIDISKĀ ADRESE

Sagatavots latviešu valodā
JURIDISKĀ PĀRSTĀVJA VĀRDS, UZVĀRDS

Sagatavots latviešu valodā
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