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Aglonas novads



 
1. Vispārīga informācija 

1.1. Aglonas novada dome aicina iesniegt piedāvājumu iepirkumā, kas tiek veikts Publisko 

iepirkumu likuma 8
1
.panta noteiktajā kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma un šī 

nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) noteikumus. 
1.2. Ar Nolikumu var iepazīties Aglonas novada domes mājas lapā internetā www.aglona.lv.  

1.3. Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2011/19/ ESF. 

1.4. Pasūtītājs: 

 

Pasūtītāja nosaukums: Aglonas novada dome 

Adrese: Somersetas iela 34, Aglona,  Aglonas novads,  LV-5304 

Reģistrācijas numurs: 90000065754 

Tālruņa numurs: 65324573 

Faksa numurs: 653245735 

E-pasta adrese: padome@aglona.lv 

Kontaktpersona Ineta Valaine, Plānošanas un attīstības daļas vadītāja, 

t.65324573, ineta.valaine@aglona.lv 

 

1.5. Iepirkuma priekšmets: 

1.5.1.  iepirkuma priekšmets ir  apmācības par sekojošām tēmām: 

1.5.1.1. Iepirkumu vadības process  projektos  

1.5.1.2. Stresa vadība un profesionālās izdegšanas profilakse 

1.5.1.3. ES finansējuma un attiecināmo izmaksu uzskaite grāmatvedībā 

1.5.1.4. Komunikācija un publicitātes prasības ES projektos 

1.5.1.5. Laika menedžments projektos  

  

1.6. Mērķa auditorija - 25 pašvaldības darbinieki (katrā no tēmām) ar un bez pieredzes 

projektu vadībā. 

 

1.7.Līguma izpildes vieta -Aglonas novads  

1.8.Līguma izpildes laiks – pakalpojuma sniegšanas termiņš ir līdz 7 mēnešiem; 

1.9.Piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks un kārtība: 

   1.9.1. pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 28. oktobrim, plkst.11.00,  

               piedāvājumu iesniegšanas vieta – Aglonas novada dome, lietvedība, Somersetas iela 

34, Aglona, Aglonas novads. LV-5304, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu; 

1.9.2. piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam 

piedāvājumu iesniegšanas termiņam; 

1.9.3. piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai 

piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas 

brīdim, vai kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiek 

izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam; 

1.9.4. iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai labot tikai līdz piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa beigām. 

 
1.10.  Piedāvājuma derīguma termiņš: 

1.10.1.pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i. saistošs iesniedzējam, līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas, skaitot no iepirkuma 

nolikumā (turpmāk - Nolikums) 1.9.1.punktā noteiktās piedāvājumu iesniegšanas 

dienas; 

1.10.2 ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikuma 1.10.1.punktā 

noteiktajā termiņa, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa 
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pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, 

nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo pasūtītajam. 

 

1.11.  Piedāvājuma noformēšana: 

    1.11.1.piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: 

· Aglonas novada dome, Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads,  LV-5304; 

· pretendenta nosaukums, adrese, telefona, faksa numurs un e-pasta adrese; 

· atzīme: Piedāvājums iepirkumam „“Darbinieku apmācības projekta „Aglonas novada 

domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai” ietvaros”,  identifikācijas Nr.AND 

2011/19/  ESF. Neatvērt līdz 2011.gada 28.oktobrim plkst.11.00. 

1.11.2. piedāvājumā jāiekļauj sekojoši dokumenti: 

1.11.2.1. pretendentu atlases dokumenti, kas minēti Nolikuma 4.2.punktā, ieskaitot 

pieteikumu dalībai iepirkumā; 

1.11.2.2. tehniskais piedāvājums; 

1.11.2.3. finanšu piedāvājums. 

1.11.3. pretendents sagatavo vienu piedāvājuma dokumentu kopuma oriģinālu un tā kopiju, 

ievērojot Nolikumā noteikto piedāvājuma sastāvu, ar skaidri salasāmu norādi 

„ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst 

pievienotajam satura radītajam; 
1.11.4. piedāvājums jāievieto nolikuma 1.11.1.punkta minētajā aploksnē; 

1.11.5. piedāvājumam ir jābūt drukātam vai rakstītam ar neizdzēšamu tinti, skaidri 

salasāmiem, bez labojumiem; 

1.11.6. piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma 

dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

Pretendenta apliecinājums nozīmē, ka : 
· ir uzraksts „TULKOJUMS PAREIZS”; 

· ir piedāvājumu parakstīt pilnvarotas amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts 

un paraksta atšifrējums; 
· ir vietas nosaukums un datums. 

1.11.7. visiem Pretendenta iesniegtiem dokumentiem jābūt noformētiem pamatojoties uz 

Dokumentu juridiskā spēka likumu; 

1.11.8. pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu 

grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā; 

1.11.9.  ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā  

papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai 

personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. 

 
1.12.  Cita informācija: 

1.12.1. informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un pretendentiem notiek pa  e-pastu vai faksu, 
pastu (pēc pieprasījuma); 

1.12.2. Publisko iepirkumu komisija pēc ieinteresētā pretendenta rakstiska pieprasījuma 

sniedz papildus informāciju par Nolikumu un tajā ietvertajām prasībām attiecībā uz 

piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi iespējami īsā laikā, bet 

ne vēlāk kā trīs dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, šo informāciju 

publicējot Aglonas novada domes mājas lapā www.aglona.lv  

1.12.3.  Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu pasūtītājam. Iesniegto piedāvājumu Pretendentam neatdod. 
1.12.4. iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē visus Nolikumā ietvertos 
noteikumus. 
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2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:  

2.1.1. iepirkuma priekšmets ir apmācības, tēmas nosauktas 1.5.1. panta apakšpunktos; 

2.1.2. saskaņā ar darba uzdevumiem (1.pielikums); 
2.1.3. CPV kods: 80511000-9; 

2.1.4. tehniskā specifikācija satur minimālās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu; 

   2.1.5.  Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pretendenti nevar iesniegt 

piedāvājuma variantus.  

 

3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM 

 

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā: 

3.1.1.pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu 

kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas 

atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā 

bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;  

3.1.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta 

(ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav 

nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas 

kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; 

3.1.3. pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā; 

3.1.4. pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā Izglītības 

iestāžu reģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs). 

 

3.2. Tehniskās un profesionālās spējas: 

3.2.1 veikt  apmācību kursus, kas ir nosaukti 1.5. punktā, sertifikāta vai apliecības 

izsniegšana: 

3.2.1.1. pretendentam jānodrošina apmācības 25 Aglonas novada pašvaldības 

darbiniekiem, katrā no 1.5. punktā nosauktajām tēmām; 

3.2.1.2. pretendentam jānodrošina mācību materiāli un apmācības latviešu valodā; 

3.2.1.3.apmācības jānodrošina Aglonas novada teritorijā; 

3.2.1.4.klātienes apmācību laiki jāsaskaņo ar pasūtītāju; 

3.2.1.5.lektoru minimālās kvalifikācijas prasības noteiktas pielikumā Nr.1 

 

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

 
4.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā: 

4.1.1. pretendenta pieteikums (2.pielikums) dalībai iepirkumā apliecina pretendenta 

apņemšanos veikt 1.5.punktā minētās darbības, saskaņā ar Nolikuma prasībām. 

Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona vai personas, 

kas ir pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā; 
4.1.2. pieteikumu dalībai iepirkumā pretendents sagatavo uz savas veidlapas. 

 

4.2. Pretendentu atlases dokumenti: 

4.2.1. uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs 

izdota reģistrācijas apliecības kopija; 



4.2.2. izglītības iestādes reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīga izdota dokumenta 

kopija, kas apliecina pretendenta profesionālo darbību izglītības un /vai apmācības 

nozarē; 

4.2.3. lektoru CV sagatavo saskaņā ar 4.pielikumu, kas apliecina  to minimālās kvalifikācijas 

prasības: augstākā izglītība, vismaz 2 gadu pieredze apmācību kursu vadīšanā ( 

saskaņā ar pielikumā Nr. 1 noteiktajām prasībām) 

 

 
4.3. Tehniskais piedāvājums: 

4.3.1. tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Darba uzdevumu (1.pielikums); 
4.3.2. tehniskajā piedāvājumā iekļauj darbu izpildes (kalendāro) grafiku. 

 

4.4. Finanšu piedāvājums: 

4.4.1. finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu tiks sniegts pakalpojums, iekļaujot 

visas izmaksas rezultatīvai pakalpojuma izpildei. Finanšu piedāvājumu sagatavo 

atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums); 

4.4.2. finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa. 

Atsevišķi norāda līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLĒS 

KRITĒRIJI 

5.1. Vispārīgie noteikumi: 

5.1.1. piedāvājumus izskata iepirkuma komisija (turpmāk tekstā - komisija), kas atlasa 

pretendentus saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām atlases prasībām, pārbauda 

piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu 

saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritērijiem. Komisija darbojas un lēmumus pieņem 

slēgtā sēdē; 

5.1.2. par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts piedāvājums, kas atbilst Nolikumā izvirzītām 

prasībām un ir ar viszemāko cenu; 

5.1.3. ja pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma Nolikumā pieprasītajiem 

dokumentiem, un tādējādi iepirkuma komisija nevar secināt par kritērija izpildi, 

iepirkuma komisija lemj par attiecīgā pretendenta piedāvājuma atbilstību/neatbilstību 

iepirkuma Nolikuma prasībām. 

 

 

 



1. pielikums ( 1.daļai) 

DARBA UZDEVUMS 

 

Apmācību cikls 25 pašvaldības darbiniekiem, kas apgūs jaunas iemaņas un prasmes, rezultātā 

paaugstinot savu administratīvo kapacitāti.  

Apmācības tiks organizētas Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta 

1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/041 "Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu 

īstenošanai" īstenošanas ietvaros. 

n.p.k. Apmācību tēma Apraksts Prasības 

1 

Iepirkumu 

vadības process  

projektos 

16 h apmācības par  publisko iepirkumu. 

Apskatāmie jautājumi -cenas plānošana 

iepirkumiem, pretendentu kvalifikācijas 

prasību un vērtēšanas mehānisma 

noteikšana, tehnisko specifikāciju 

sagatavošanas principi, galvenās līguma 

projekta sadaļas, iepirkuma 

izsludināšana, piedāvājumu vērtēšana – 

ko un kā darīt, lai nebūtu sūdzību, 

iepirkumu dokumentēšana un 

saskaņošana ar projekta finansētāju. 

Praktisko uzdevumu pildīšana.  

Augstākā izglītība, 

zināšanas par projektu 

vadību, vismaz 2 gadu 

pieredze iepirkumu jomā,  

iepriekšēja pieredze 

apmācību kursu vadīšanā  

 

2 

Stresa vadība un 

profesionālās 

izdegšanas 

profilakse  

16 h apmācības par profesionālo  

izdegšana, tās novēršanas iespējas, 

Komunikācijas prasmes darbā ar 

partneriem, iestādēm. Stresa vadība 

projektu realizācijā. Projektu vadītāju 

profesionālās izdegšanas profilakse. 

Projektu vadītāju sociālās kompetences.  

Augstākā izglītība, 

zināšanas par stresa 

vadību, 2 gadu pieredze 

apmācību kursu vadīšanā  

 

3 

ES finansējuma 

un attiecināmo 

izmaksu uzskaite 

grāmatvedībā 

16 h apmācība par projektu izmaksu 

attiecināšanas prasībām ES un ārvalstu 

finanšu palīdzības projektos. Apmācības 

tiek apgūtas tēmas ES finansējumu veidi 

un iespējamie līgumu nosacījumi, 

finansējuma ieņēmumu atspoguļošana 

atbilstoši LR likumdošanas prasībām, 

darba algu un tām pielīdzināmo 

maksājumu attiecināšana uz projektu, 

komandējumu izmaksu uzskaite un 

attaisnojuma dokumentu noformēšana, 

pamatlīdzekļu iegādes un nolietojuma 

attiecināšana uz projekta izmaksām, 

biroja izdevumu, autotransporta 

izdevumu, sakaru izdevumu u.c. 

izdevumu attiecināšana uz projekta 

izmaksām. Praktisko uzdevumu 

pildīšana.   

Augstākā izglītība, 

zināšanas par laika 

menedžmentu. 2 gadu 

pieredze apmācību kursu 

vadīšanā 

4 Komunikācija un 

publicitātes 

prasības ES 

16 h apmācības efektīvas komunikācijas 

nodrošināšanā un publicitātes prasību 

ievērošanā ES projektos. Apmācībās 

Augstākā izglītība, 

zināšanas par ES 

finansējuma izmaksu 



projektos izskatāmās tēmas - komunikācijas veidi, 

komunikācijas funkcijas, komunikācijas 

procesa un tā elementu izpratne, 

atgriezeniskās saites loma veiksmīgas 

komunikācijas nodrošināšanā, 

saskarsmes līmeņi, to nepareizas 

izpratnes un pielietošanas sekas. 

Pozitīva pirmā iespaida nozīme 

veiksmīgas sadarbības nodrošināšanā: 

Neverbālā komunikācija – nozīmīgs 

informācijas avots; pozitīvas neverbālās 

komunikācijas izvēle, piemēri.  

Argumentu un pierādījumu spēks; 

argumentēšanas prasme. 

Sarunas partnerim atbilstošu argumentu 

izvēle; argumentēšanas stratēģija un 

taktika. Preses relīžu sagatavošana, 

informācijas sagatavošana atbilstoši ES 

projektu prasībām. Praktiskās 

nodarbības. 

uzskaiti grāmatvedībā, 2 

gadu pieredze apmācību 

kursu vadīšanā 

5 

Laika 

menedžments 

projektos 

8 apmācības ar mērķi paaugstināt 

strādājošo efektivitāti. Darba laika 

plānošana, deleģēšana, informācijas 

plūsmas kontrole, sanāksmju plānošana 

un vadīšana treņinš izvirzīto mērķu 

sasniegšanai -  stratēģisko un taktisko 

mērķu pārvaldīšana. Kļūdu analīze.  

Augstākā izglītība, 

zināšanas par 

komunikācijas un 

publicitātes prasībām ES 

projektos, 

 2 gadu pieredze apmācību 

kursu vadīšanā 

 

Īstenojamo pasākumu apraksts 

 

apmācību programmas izstrāde;  

- mācību un izdales materiālu sagatavošana; 

- apmācību vadīšana; 

- sertifikāta vai apliecības izdošana. 

 

Mācību kursa norises laiks –  saskaņojot ar pasūtītāju 7 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas 

brīža. 

 

Apmācāmo skaits – 25 cilvēki katra no tēmām 

 

 



2.pielikums 

Pieteikums iepirkumam 

 Darbinieku apmācības projekta „Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu 

īstenošanai” ietvaros 

 

Pretendents, 

___________________________________________________________________,  

pretendenta nosaukums 

reģ. nr. tā _______________________________________________  

              vadītāja vai pilnvarotas personas vārds uzvārds 

personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu piedalīties iepirkumā„” (ID Nr. _______________) un: 

1) apņemas ievērot iepirkuma Nolikumu;  

2) atzīt sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 90 (deviņdesmit) kalendārās 

dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - 

līdz attiecīgā līguma noslēgšanai; 

3) apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī 

līguma nosacījumus, saskaņā ar līguma projektu; 

4) apliecina, ka:  

-Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumus, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas 

vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), nav 

apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz 

izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts; 

-pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, 

kas kopsummā pārsniedz 100 latus; 

- pretendents nav iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai. 

 

 

 

 

Paraksts
1
: _____________________________________  

                            (pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)  

 

Pilns vārds, uzvārds: _____________________________ 

 

Amats: _____________________________________ 

 

Pretendenta adrese: ______________________________ 

 

Pretendenta tālruņa, faksa numuri ___________________ 

 

e-pasts 

                                            
1
 PIETEIKUMS IR JĀPARAKSTA PRETENDENTA VADĪTĀJAM VAI VIŅA PILNVAROTAI PERSONAI (ŠĀDĀ GADĪJUMĀ 

OBLIGĀTI JĀPIEVIENO PILNVARA) 



 

 

 

 

3.pielikums 

Finanšu piedāvājums 

1.daļai 

 

Darbinieku apmācības projekta „Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai” 

ietvaros  

Piedāvātajai cenai ir jābūt izteiktai latos, ietverot visus Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

paredzētos nodokļus un nodevas.  

 

Nr.p.k. Izmaksu pozīcija 

Vienības 

cena  

(bez PVN) 

 

Vienību 

skaits  

Izmaksu 

pozīcijas 

cena 

(bez PVN) 

1. 
Iepirkumu vadības process  

projektos 
<…> 25 cilvēki <…> 

2 
Stresa vadība un profesionālās 

izdegšanas profilakse  
 

25 cilvēki 

 

3 

ES finansējuma un 

attiecināmo izmaksu uzskaite 

grāmatvedībā 

 

25 cilvēki 

 

4 
Komunikācija un publicitātes 

prasības ES projektos 
 

25 cilvēki 

 

5 Laika menedžments projektos  

25 cilvēki 

 

Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN)  

 22% PVN summa  

Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa)  

 

Vieta, datums Pilnvarotās personas 

amata nosaukums  ______________  /paraksta atšifrējums/ 

paraksts 
 



 

 

 
 

4.pielikums 

CV paraugs 

 (fiziskās personas kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts) 

1. Uzvārds: 

2. Vārds: 

3. Personas kods: 

4. Pasta adrese: 

5. Tālrunis: _________; e-pasts: _________________________  

6. Izglītība: 

 

8. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 - teicami, līdz 5 

- pamatzināšanas) 

9. Profesionālās iemaņas: 

10. Darba pieredze, atsevišķi izdalot pieredzi atbilstoši Nolikumā norādītajiem kritērijiem: 

 

Paraksts datums 

Izglītības iestāde, mācību/studiju laiks (no... līdz...) Iegūtais grāds un/vai kvalifikācija 

  

  

7. Papildu izglītība/ kursi: 

Apmācītāj s Nosaukums, laika posms 

  

Valoda Lasot Runājot Rakstot 

Latviešu    

Angļu    

Krievu    

Laika posms 

(no. līdz.) 

Darba vieta Amats Darba pieredzei - īss pienākumu apraksts; 

Apmācības pieredzei - apmācību nosaukums, 
tēmas, klausītāji; 

Projektu pieredzei - projekta nosaukums, 
ieviešanas laiks, finansējuma avots (programma) 

    

Ar šo apliecinu sniegto ziņu patiesumu: __________   ________ . __ ._ 


