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NOLIKUMS 

Smiltenē 
2019.gada 31.jūlija               Nr.8/19 

 

Apstiprināts 

ar Smiltenes novada domes  

2019. gada 31.jūlija lēmumu Nr.530 

(protokols Nr.8, 19.§.) 

 

Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu 

vai izglītojošu pasākumu konkursa 

NOLIKUMS 
Izdots pamatojoties uz 

 likuma “Par pašvaldībām 41. panta pirmās daļas 2. punktu  

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā atklātā, nediskriminējoša procedūrā tiek sadalīts Smiltenes 

novada domes (turpmāk – Dome) piešķirtais pašvaldības finansējums Smiltenes novada kultūras, 

sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu pasākumu konkursam (turpmāk – Konkurss). 

2. Konkursā var piedalīties kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu pasākumu projekti, kuru 

realizācija notiek Smiltenes novadā un kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam. 

3. Kopējais pieejamais Domes finansējuma apjoms Konkursam tiek noteikts apstiprinātā pašvaldības 

kārtējā gada budžetā noteiktajā apmērā. 

4. Konkurss tiek izsludināts ne biežāk kā 4 (četras) reizes gadā. 

5. Konkursu izsludina Domes mājas lapā www.smiltene.lv un informatīvajā izdevumā “Smiltenes 

Novada Domes Vēstis” ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms pieteikumu pieņemšanas beigu termiņa. 

6. Konkursa mērķis ir noteikt Smiltenes novadam būtiskos atbalstāmos pasākumus, kas tapuši pēc 

iedzīvotāju vai radošo organizāciju iniciatīvas, kas izglīto sabiedrību, bagātina Smiltenes novada 

kultūrvidi, sniedzot ieguldījumu Smiltenes novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un 

jaunu kultūras tradīciju radīšanā, novada vārda un tēla popularizēšanā. 

7. Konkursā atbalstāmie pasākumi un aktivitātes (turpmāk – Pasākums vai Pasākumi): 

7.1. koncerti un festivāli; 

7.2. teātra, kino un deju izrādes; 

7.3. izstādes, mākslas plenēri; 

7.4. izglītojošas un inovatīvas ekspozīcijas valsts un vietējas nozīmes kultūrvēstures objektos, 

publiskākajās teritorijās; 

7.5. kultūrmantojuma digitalizācija; 

7.6. radošās darbnīcas; 

7.7. kultūrizglītojošas programmas un lekcijas; 

7.8. literārie pasākumi; 

7.9. kultūrvēsturisku izdevumu un grāmatu izdošana; 

7.10. novada (tai skaitā cilvēku, kolektīvu, uzņēmumu) reprezentējošu video filmu uzņemšana; 

7.11. audioierakstu ierakstīšana; 

7.12. gadskārtu svētku un latvisko tradīciju popularizēšanas pasākumi. 

8. Konkursā finansējums netiek piešķirts: 

8.1. ārvalstu braucieniem; 
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8.2. politiska, militāra vai reliģiska satura pasākumiem; 

8.3. pabalstiem, prēmijām, naudas balvām un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām; 

8.4. organizāciju administratīvām izmaksām un materiāli tehniskās bāzes papildināšanai; 

8.5. projektu pieteicējiem, kas nav iesnieguši atskaites par iepriekšējo gadu konkursos 

atbalstītajiem un realizētajiem Pasākumiem; 

8.6. Pasākumiem, kuri realizēti līdz izsludinātā Konkursa noslēgumam. 

9. Ja šajā Nolikumā minētā publiskā līdzfinansējuma piešķīrums ir atzīstams par komercdarbības 

atbalstu, tas tiek piešķirts kā de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra 

Regulas (EK) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta 

piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. 

decembris, Nr. L 352/1) un Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 715 

“Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta 

uzskaites veidlapu paraugiem”.  

10. Dome ar lēmumu katru gadu nosaka Konkursā atbalstāmo aktivitāšu prioritātes, kas tiek norādītas 

Konkursa izsludināšanas paziņojumā. 
 

II. PRETENDENTI 
11. Konkursā var piedalīties juridiskas vai fiziskas personas, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības 

veicēji (turpmāk tekstā – Pretendents). 

12. Viens Pretendents drīkst iesniegt vienu Pasākuma pieteikumu vienā Konkursa kārtā, kā arī iesniegt 

atkārtoti Konkursa pieteikumu citā izsludinātajā Konkursa kārtā, ja Pasākuma pieteikums saņēmis 

līdzfinansējumu atteikumu. 

13. Pretendents var saņemt līdzfinansējumu vai daļēju līdzfinansējumu Pasākumam, ja tā norādītajam 

mērķim nav saņemts cits līdzfinansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

14. Konkursā nedrīkst piedalīties pašvaldības iestādes, struktūrvienības un pašvaldības 

kapitālsabiedrības. 

 

III. KONKURSA PIETEIKUMU IESNIEGŠANA 
15. Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas tiek publicētas interneta lapas www.smiltene.lv sadaļā 

„Attīstība” un ir pieejamas Smiltenes novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 

apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā (turpmāk tekstā – KAC). 

16. Projektu pieteikumi iesniedzami papīra formā vai elektroniski: 

16.1. ar pretendenta parakstu apliecināts pieteikums vienā eksemplārā, datorrakstā latviešu 

valodā, noformēts uz A4 formāta lapām, nebrošēts un nelaminēts jāiesniedz personīgi 

KAC vai pa pastu Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV –4729; (aploksnes pasta 

zīmoga datums nedrīkst būt vēlāks kā noteiktais konkursa pieteikumu pieņemšanas 

termiņš); 

16.2. pieteikuma elektroniskā versija jānosūta uz e-pastu dome@smiltene.lv ar norādi 

„Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu pasākumu konkursam” 

atbilstoši konkursa izsludināšanas paziņojumā noteiktajiem termiņiem.  

17. Pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot šī konkursa nolikuma noteikumus. 

18. Komisija, saņemot konkursa pieteikumu, apņemas ievērot autortiesības, kā arī neizpaust 

informāciju par saņemtā pieteikuma saturu līdz lēmuma pieņemšanai par līdzfinansējuma 

saņemšanu. 
 

IV. KONKURSA PIETEIKUMU NOFORMĒJUMS UN SATURS 
19. Konkursa pieteikums sastāv no: 

19.1. aizpildītas un parakstītas pieteikuma veidlapas (1. pielikums); 

19.2. Pasākuma izmaksu tāmes (2. pielikums), iekļaujot tāmē normatīvajos aktos noteiktos 

nodokļus; 

19.3. Pasākuma organizatora autobiogrāfija (CV); 

19.4. izdevniecības vai ierakstu studijas apliecinājuma par ieceri autordarba izdošanai, ja 

iesniedz ar izdevējdarbību saistītu pieteikumu; 

19.5. informācijas par Pasākuma radošo grupu, ja iesniedz pieteikumu, kas saistīts ar izrāžu 

iestudēšanu; 
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19.6. citiem pielikumiem pēc iesniedzēja ieskata. 

20. Konkursa vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) var pieprasīt papildus iesniegt citu 

informāciju par pasākumu. 

21. Konkursa pieteikumā iekļaujamās aktivitātes un pasākumi jāīsteno gada laikā no līguma 

parakstīšanas brīža. 

22. Pretendents atbild par sniegto ziņu patiesumu. 

23. Konkursa pieteikumā pēc tā iesniegšanas netiek veikti grozījumi. 

24. Iesniegtos konkursa pieteikumus Dome atpakaļ neizsniedz. 
 

V. PASAKUMU FINANSĒJUMS 
25. Piešķirtā Domes līdzfinansējuma summa vienam Pasākumam nevar būt lielāka par 2000,00 euro 

(divi tūkstoši euro 00 centi) un ne vairāk kā 90% no kopējām Pasākuma izmaksām. 

26. Pasākums var tikt atbalstīts pilnā apmērā ievērojot Nolikuma 25.punkta nosacījumus, vai piešķirot 

Pasākumam daļēju līdzfinansējumu. 

 

VI. PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 
27. Maksimālais novērtējums katram Pasākuma pieteikumam ir 60 punkti. 

28. Pasākuma pieteikumu vērtēšanas kritēriji un maksimālais kritērijam piešķiramo punktu skaits: 

28.1. Pasākuma atbilstība noteiktajām prioritātēm – 10 punkti; 

28.2. Pasākuma aktualitāte, tā sabiedriskā nozīme un piedāvāto ideju oriģinalitāte – 10 punkti; 

28.3. Pasākuma pieteikumā ir skaidri definēti tā mērķi un rezultāti, skaidri izklāstīta realizācijas 

gaita – 10 punkti; 

28.4. Pasākuma mērķauditorija ir skaidri definēta, pieteikumā skaidri izklāstīts plāns 

mērķauditorijas uzrunāšanai un iesaistīšanai – 10 punkti; 

28.5. Pasākuma tāmes precizitāte un pamatotība – 10 punkti; 

28.6. iesaistīto personu spēja kvalitatīvi realizēt pasākumu – 5 punkti; 

28.7. Pasākuma realizācijas rezultātā netiks gūta peļņa - 5 punkti. 

29. Līdzfinansējums prasītajā apmērā tiek piešķirts pasākuma pieteikumiem ar lielāko saņemto punktu 

skaitu Konkursam piešķirtā budžeta ietvaros. 
 

VII. KONKURSA KOMISIJA 
30. Konkursu organizē un administrē ar Smiltenes novada domes izpilddirektora rīkojumu izveidota un 

apstiprināta Komisija, kas sastāv no 5 (pieciem) locekļiem, tai skaitā komisijas priekšsēdētāja.  

31. Konkursa komisijas sēžu sekretāru nosaka ar Smiltenes novada domes izpilddirektora rīkojumu. 

32. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs. 

33. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja komisijas sēdē piedalās vismaz 3 (trīs) komisijas locekļi. 

34. Komisijas sēdes protokolē sekretārs. Sēdes protokolu paraksta visi klātesošie konkursa komisijas 

locekļi. 

35. Pašvaldības izveidotās Konkursa komisijas locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā par 

pasākumiem, kuru pieteikumu iesniedzēji ir viņi un viņu ģimenes locekļi. 
 

VIII. PIETEIKUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 
36. Konkursa pieteikuma iesniegšanas, noformējuma un satura kritērijiem neatbilstoši projektu 

pieteikumi netiek vērtēti. 

37. Katrs konkursa komisijas loceklis veic individuālu konkursa iesniegšanas nosacījumiem atbilstošo 

projektu pieteikumu vērtēšanu saskaņā ar nolikuma 28.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem. 

38. Konkursa komisijas sekretārs apkopo komisijas locekļu individuālo vērtējumus un aprēķina vidējo 

skaitu katram projektam. 

39. Konkursa komisijas sekretārs sarindo secībā projektus pēc saņemto vidējo punktu kopvērtējuma. 

Līdzfinansējums prasītajā apmērā tiek piešķirts projektu pieteikumiem ar lielāko saņemto punktu 

skaitu pašvaldības budžetā paredzētā finansējuma Konkursam ietvaros. 

40. Vienādu punktu skaita gadījumā atbalstam tiek virzīts projekts, kurš saņēmis lielāko punktu skaitu 

atbilstoši noteiktajām Konkursa prioritātēm. 

41. Konkursa komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēja tiesības. 

42. Komisija sagatavo ieteikumus Konkursa rezultātu apstiprināšanai un iesniedz tos Smiltenes novada 



domei, kas tuvākajā domes sēdē pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu. 

43. Pēc Smiltenes novada domes lēmuma pieņemšanas pieteikuma iesniedzējs tiek rakstveidā informēts 

par Pasākuma atbalstīšanu un piešķirto līdzfinansējuma summu vai iesnieguma noraidīšanu. 

44. Konkursa rezultāti par līdzfinansējumu piešķiršanu izvērtētajiem Pasākuma pieteikumiem tiek 

publicēti www.smiltene.lv. 

 

IX. FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA 
45. Finansējuma saņēmējs noslēdz līgumu ar Domi par Konkursā piešķirtā finansējuma saņemšanu ne 

vēlāk kā mēneša laikā pēc konkursa rezultātu paziņošanas. 

46. Līgumā tiek noteikta finansēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas 

kārtība, kā arī termiņi: 

46.1. avansa maksājums 70% apmērā no piešķirtā finansējuma tiek pārskaitīts piecu darba dienu 

laikā pēc līguma parakstīšanas; 

46.2. noslēguma maksājums 30% apmērā no piešķirtā finansējuma tiek pārskaitīts piecu darba 

dienu laikā pēc projekta iesniedzēja sagatavotās atskaites un finanšu pārskata 

apstiprināšanas. 

47. Ja projekta īstenošanas gaitā nepieciešams izdarīt izmaiņas kādā no finansēšanas līgumam 

pievienotās tāmes pozīcijām, finansējuma saņēmējam tas ir rakstiski jāsaskaņo. 

48. Ja līgums par finansējuma piešķiršanu nav noslēgts nolikuma 10.1.punktā noteiktajā laikā, 

finansējuma piešķiršana zaudē spēku. 

49. Ja Pasākums netiek īstenots noteiktajā termiņā un/vai atbilstoši iesniegtajam projektam, un/vai 

piešķirtais līdzfinansējums netiek izlietots tā paredzētajiem mērķiem un/vai tiek fiksēti finanšu 

pārkāpumi, Smiltenes novada dome ir tiesīga pieprasīt piešķirtā līdzfinansējuma atmaksu pilnā 

apjomā. 

 

X. PASĀKUMU REALIZĀCIJAS KONTROLE 
50. Konkursa Pretendents, kurš saņēmis līdzfinansējumu, mēnesi pirms projektā plānotajiem 

Pasākumiem (izstādes, izrādes, koncerti, prezentācijas u.c.) par to informē Smiltenes novada domi. 

Konkursā atbalstītos pasākumus Smiltenes novada dome iekļauj novada pasākumu plānos, 

drukātajos materiālos un mājas lapā www.smiltene.lv. 

51. Konkursa Pretendents, kurš saņēmis līdzfinansējumu, desmit darba dienu laikā pēc Pasākuma 

īstenošanas beigu termiņa iesniedz Pasākuma rezultatīvo atskaiti kopā ar piešķirtā līdzfinansējuma 

izlietojuma pārskatu (3.pielikums) ar izdevumus apliecinošo dokumentu kopijām. 

52. Konkursa Pretendents, kurš saņēmis līdzfinansējumu, desmit darba dienu laikā pēc pasākuma 

īstenošanas beigu termiņa, sagatavo publikāciju par īstenotā pasākuma norisi, īstenotajām 

aktivitātēm, sasniegtiem mērķiem un rezultātiem, publikācijā norādot Smiltenes novada domi kā 

atbalstītāju.   

53. Smiltenes novada domei ir tiesības veikt aktivitāšu norišu un finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi. 

 

XI. PERSONAS DATU APSTRĀDE 
54. Projektu Konkursa laikā iegūto Pretendenta personas datu pārzinis ir Smiltenes novada dome un tā 

apstrādā tos ar mērķi izskatīt iesniegto projektu, lai finansiāli atbalstītu Smiltenes novadam 

nozīmīgu kultūras projektu īstenošanu dažādās kultūras un mākslas nozarēs, kā arī slēgtu 

finansējuma līgumu ar pretendentu kura projekts tiek atbalstīts.  

55. Tiesiskais pamats Pretendenta personas datu apstrādei Smiltenes novada domei ir līgumisko 

attiecību nodibināšana un uzdevumu izpildīšana, ko veic sabiedrības interesēs saskaņā ar Vispārīgās 

datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) un e) apakšpunktu.  

56. Dome Pretendenta personas datu apstrādi veic un datus glabā ne ilgāk kā 2 gadus pēc izsludinātā 

konkursa noslēgšanās.  

 

Pielikumā:  Pieteikuma veidlapa – 1.pielikums 

Pasākuma tāme – 2.pielikums 

Atskaite – 3.pielikums 

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs     G. Kukainis  
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1.pielikums 

Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu  

vai izglītojošu pasākumu konkursa nolikumam 

 

 

Pieteikuma anketa Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu pasākumu 

konkursam 
 
Pasākuma nosaukums 

 

 

Pasākuma īstenošanas 

laiks 
no _____________ līdz ________________ 

Pieprasītais 

līdzfinansējums      
_______ EUR                                  _______ % no tāmes kopsummas 

  

Pasākuma pieteicējs  
(vārds un uzvārds jeb 
organizācijas nosaukums) 

 

Reģistrācijas numurs 

 

 

Juridiskā adrese 

 

 

Faktiskā adrese           
(ja atšķiras) 

 

Kontakttālrunis  

E-pasta adrese  

Banka un konta nr. 

 

 

Pasākuma vadītājs     
(vārds un uzvārds) 

 

Pasākuma vadītāja 

kontaktinformācija 
Tel. _____________________ E-pasts: ______________________ 

Atbildīgā amatpersona Amats: __________________ Vārds, uzvārds: ______________________ 

 

Atbildīgās 

amatpersonas paraksts 
________________________________      Datums: ______________ 

 

 

Pasākuma apraksts 
(pasākuma aprakstā nepieciešamo rindiņu skaits var tikt papildināts pēc nepieciešamības) 

 

1. Pasākuma īss kopsavilkums: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Pasākuma nepieciešamība un idejas pamatojums, aktualitāte un atbilstība konkursa mērķiem: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Pasākuma atbilstība izvirzītajām ikgadējām konkursa prioritātēm  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Pasākuma mērķi un uzdevumi: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Pasākuma īstenošanas plāna apraksts,  

plānoto pasākumu sagatavošanas un norises laiks un vieta: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



5. Pasākuma mērķauditorijas raksturojums: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Pasākuma rezultāti: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Pasākuma plānotie reklāmas pasākumi un citas aktivitātes mērķauditorijas piesaistīšanai: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Pasākuma iesniedzēja līdzšinējā kultūras projektu vadīšanas pieredze: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Lūdzu pielikumā pievienot Pasākuma vadītāja CV! 

9. Plānotā Pasākuma publicitāte 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

11. Lūdzu norādīt, ja pielikumā pievienojat papildus materiālus: 

1) __________________________________________________________________, 

2) __________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.pielikums 

Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu  

vai izglītojošu pasākumu konkursa nolikumam 

 

Pasākuma tāme 
(Tāmes rindiņas var tikt dzēstas un papildinātas atbilstoši projekta vajadzībām, detalizēti norādot tieši kādām 

izmaksām saistībā ar projekta aktivitātēm finansējums nepieciešams) 

 
Pasākuma nosaukums: _________________________ 

 

 

Nr.p.k. Izmaksas 
Vienību 

skaits 

Vienības 

cena, 

EUR 

Kopā, 

EUR 

Prasītais 

finansējums 

Pašfinan-

sējums 

1 Telpu un aprīkojuma izmaksas           

1.1.             

2 Materiālu izmaksas           

2.1.             

3 
Mākslinieku honorāri, ieskaitot 

iedzīvotāju ienākuma nodokli 
          

3.1.             

4 Transporta un citas tehniskās izmaksas           

4.1.             

5 Reklāmas un mārketinga izdevumi           

5.1.             

6 Autortiesības           

7 Administratīvās izmaksas           

Kopā             

       
Papildus skaidrojumi par tāmes aprēķiniem un prasītā līdzfinansējuma izlietojumu (ja nepieciešams): 

_________________________________________________________   

       

       

       

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
3.pielikums 

Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu  

vai izglītojošu pasākumu konkursa nolikumam 

 
ATSKAITE 

 

Finansēšanas līguma Nr. un 

datums 
Nr. ______________       Datums _____________ 

Pasākuma nosaukums  

Pasākuma īstenošanas laiks no ___________________ līdz ________________ 

Pasākuma īstenotājs  

Piešķirtais finansējums _________ EUR 

 

1. Pasākuma piešķirtie finanšu līdzekļi ir izlietoti sekojoši:  

Nr.

p.k. 

Tāmes pozīcijas 

nosaukums 

Pozīcijas 

summa 

tāmē 

(EUR) 

Izmaksu apliecinošo 

dokumentu* nosaukums, 

numurs, datums  

 un izmaksas saņēmējs 

Izmaksas 

datums 

Izmaksas 

summa 

(EUR) 

      

      

 

*noformēti atbilstoši Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un 

organizāciju” 

Dokumentu kopijas atbilstoši atskaites numerācijai lūdzu pievienot pielikumā! 

 

Pavisam kopā: ___________ EUR (       ) 

       (summa vārdiem) 

 

2. Pasākuma saturiskā atskaite – informācija par paveikto, sasniegtajiem rezultātiem, pasākumu apmeklētāju 

skaitu, publicitāti u.c. 

(aprakstā nepieciešamo rindiņu skaits var tikt papildināts pēc nepieciešamības) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Lūdzu pievienot projekta laikā tapušos drukas darbus, CD un DVD ierakstus, fotogrāfijas, publikācijas u.c. materiālus! 

 

Atskaite sastādīta 2 eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Finansējuma saņēmēja, bet otrs 

Smiltenes novada domē.  

Projekta vadītājs            

(paraksts)     (paraksta atšifrējums) 

 

Apstiprinu, ka konkursā piešķirtie līdzekļi izlietoti tikai līgumā paredzētiem mērķiem, atbilstoši līgumam pievienotajai 

tāmei un šai atskaitei. 

 

             

(organizācijas vadītāja paraksts)     (paraksta atšifrējums) 

____.____.________  ________________________ 

(datums)    (vieta) 

  

Pieņēma: 

             

(paraksts)       (paraksta atšifrējums) 

____.____.________          

   (datums) 

 

 


