
Tiešsaistē aizpildāmas atbalsta pieteikuma veidlapas paraugs 
Šis tiešsaistē aizpildāmās atbalsta pieteikuma veidlapas paraugs ir paredzēts, lai palīdzētu Jums sagatavot 
pieteikumu. Paraugā visi lauki ir tādi paši kā tiešsaistes veidlapā un sniedz pārskatu par nepieciešamo 
informāciju. Ja vēlaties nosūtīt atbalsta pieprasījumu pa pastu, vai nu izdrukājiet atbalsta veidlapu, aizpildiet 
un pievienojiet to dokumentiem par atbalstu, vai nodrošiniet, ka Jūsu pieprasījuma vēstulē ir iekļauta visa 
nepieciešamā informācija, kas norādīta veidlapā. Pateicamies, ka sazinājāties ar mums! 

VISPĀRĪGAS ZIŅAS PAR ORGANIZĒTĀJU 

Uzruna 

Uzvārds  

Vārds  

E-pasts 

Organizācija (ja pieteikumu iesniedz organizācija)  

Adrese  

Apdzīvotā vieta 

Valsts 

Tālrunis 

Organizētāja/organizācijas (ja tāda iesaistīta) tīmekļa vietne 

INFORMĀCIJA PAR PASĀKUMU 

Nosaukums 

Sākuma datums  

Beigu datums  

 Ar šo es saprotu, ka tad, ja pasākums, kuru es lūdzu atbalstīt, sākas mazāk nekā divus mēnešus no šodienas (tīmekļa 
veidlapas iesniegšanas diena), patronāžu var atteikt, pamatojoties uz lūguma novēlotu iesniegšanu, pat ja tas atbilst visiem 
pārējiem noteikumiem, kas reglamentē Eiropas Parlamenta patronāžu.  
Izvilkums no noteikumiem, 3. panta 1. punkts: “Lūgumi [Eiropas Parlamenta] priekšsēdētājam ir jāsaņem vismaz divus 
mēnešus pirms pasākuma norises dienas.” 

Vieta(-as) (precīzi norādiet pilsētu/pilsētas un valsti/valstis) 

Pasākuma tīmekļa vietne (ja tāda ir) 

Bezpeļņas/nekomerciāls pasākums:lūdzu, norādiet, ja pasākums pēc būtības ir komerciāls vai tam ir komerciāls nolūks, un ar to 
iecerēts tieši vai netieši reklamēt vai popularizēt esošus vai topošus zīmolus un/vai komercdarbību, piemēram, nosakot pārmērīgu 
maksu par piedalīšanos pasākumā vai redzami norādot cenas vai logotipu. 

 JĀ 

 NĒ 

Papildu informācija, ja tāda vajadzīga, lai ilustrētu pasākuma bezpeļņas/nekomerciālo raksturu  

Dalībnieku ģeogrāfiskais aptvērums 

 Starptautisks  

 Eiropas  

 Nacionāla līmeņa  

 Reģionāls  

 Vietējs 

 



Projekta mērķis un apraksts: izklāstiet Jūsu organizētā pasākuma saistību ar Eiropas Parlamenta un/vai Eiropas 
Savienības mērķiem, politiku vai darbību un pamatojiet, kā Jūsu rīkotais pasākums izceļ Eiropas Parlamenta vai Eiropas 
Savienības lomu un devumu attiecīgajā jomā vai palīdz īstenot prioritātes (līdz 1500 rakstzīmēm). 

Programma: izklāstiet galvenos tematus un, ja ir zināmi, pievienojiet runātāju sarakstu.  

Dalībnieki un mērķauditorija (piemēram, pētnieki/zinātnieki/akadēmiķi, skolotāji/mācībspēki/pasniedzēji, studenti/jaunieši, 
politiķi/lēmumu pieņēmēji/ierēdņi, pilsoniskā sabiedrība/NVO). 

PAMANĀMĪBA 

Norādiet, kāda veida komunikācijā/reklāmas materiālos tiks izmantots īpaši patronāžas vajadzībām izveidotais Eiropas 
Parlamenta logotips (piem., brošūrās, ielūguma vēstulēs, drukātās programmās, reklāmkarogos jeb baneros, tīmekļa 
vietnēs). 

Norādiet, kādos plašsaziņas līdzekļos tiks sniegta informācija par Jūsu pasākumu. 

PAPILDU INFORMĀCIJA 

Detalizētāka informācija (varat izmantot šo lauku, lai pievienotu jebkādu citu informāciju par savu pasākumu vai/un šeit 
varat nodot ziņu Eiropas Parlamenta priekšsēdētājai, lai pastāstītu, kāpēc Jūsu pasākumam būtu jāpiešķir atbalsts jeb 
patronāža. Ja Jūsu pasākumu atbalsta kāds Eiropas Parlamenta deputāts vai plāno tajā piedalīties, lūdzu, norādiet to šeit) 

Vai Jums kādreiz jau ir bijusi piešķirta Eiropas Parlamenta patronāža? 

 JĀ 

 NĒ 

Ja jā, norādiet kad un kādam pasākumam(-iem) 

Vai arī citas personas vai iestādes ir iesniegušas pieprasījumu piešķirt patronāžu šim konkrētajam pasākumam, un vai 
tam ir piešķirta cita patronāža? 

 JĀ 

 NĒ 

Ja jā, norādiet vārdu/nosaukumu(-us) un to, vai patronāža ir vai nav apstiprināta 

Vai Jūsu organizācija ir reģistrēta Pārredzamības reģistrā? 

 JĀ 

 NĒ 

PIEKRIŠANA IEVĒROT PIEMĒROJAMOS NOSACĪJUMUS, KAS IZKLĀSTĪTI NOTEIKUMOS PAR ATBALSTU 
(https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/lv-rules-governing-patronage-by-ep-
19970609.pdf); ņemiet vērā, ka nosacījumu atbalsta saņemšanai neievērošanas gadījumā, priekšsēdētāja var 
jebkurā brīdī atsaukt lēmumu piešķirt atbalstu pasākumam. 

 JĀ 

 NĒ 

SAZIŅA TĪMEKLĪ 

 Es vēlos saņemt informāciju par Eiropas Parlamenta rīkottām aktivitātēm. 

Jūs jebkurā laikā varat atteikties no informatīvo vēstuļu saņemšanas, nosūtot e-pastu vietējam EP birojam savā pastāvīgās 
dzīvesvietas valstī.ss 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/lv-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/lv-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf

