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Informatīvais seminārs 

POTENCIĀLAJIEM PROJEKTU IESNIEDZĒJIEM

«LEADER projektu sagatavošana un iesniegšana 

nepārtrauktās kārtas ietvaros – uzņēmējdarbības 

uzsākšanai un attīstībai»

2019.gada 7.maijā

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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13:00 – 13:30  Informācija par pretendentu pieļautajām kļūdām 

sagatavojot projektu iesniegumus iepriekšējās kārtas ietvaros un 

šā brīža tendencēm un uzsvariem uzņēmējdarbības attīstībā.

13:30 – 14:15  Informācija par atklātu projektu iesniegumu 

konkursa nepārtrauktās pieteikšanās kārtu – izsludinātās rīcības, 

iespējamie risinājumi, MK noteikumu nosacījumi, atlases kārtība, 

u.c.

14:15 – 15:00  Projekta iesnieguma sagatavošana Elektroniskās 

pieteikšanās sistēmā un cita pretendentiem noderīga informācija 

www.lad.gov.lv.

15:00 – 15:30  Diskusijas, atbildes uz pasākuma dalībnieku 

jautājumiem.

http://www.lad.gov.lv/
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Biežāk pieļautās kļūdas,

no VRG puses skatoties
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Neiepazīstas ar visu ALP norādīto informāciju –

sludinājums, rīcības vērtēšanas kritēriji, mājas lapā 

www.aluksnespartneriba.lv ievietotā informācija, MK noteikumu 

prasības, u.c.

Neizmanto konsultācijas

Ideja neatbilst izsludinātai Rīcībai

Projekta vajadzība! Varbūt šo var risināt ar citiem jau esošiem 

resursiem! 

http://www.aluksnespartneriba.lv/
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Projekta ideja, kura ir dzīvotspējīga – vai ar šo var nopelnīt 

naudu? Ir jābūt skaidriem visiem fundamentālajiem jautājumiem. 

Jums ir no sirds jātic savai idejai. Ir jābūt pārliecībai, ka tas 

strādās. Ir jābūt gatavam strādāt 24*7.

Projekta investīciju samērīgums ar rezultātu un radīto 

ienākumu.
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Projekta mērķis B.5.

Viens teikums!!! Vārds «apraksts» sadaļai B.5. «Projekta 

mērķis» nenozīmē aprakstu!!!

Projekta mērķī nedrīkst iekļaut risinājumus!!! Projekta 

izvērtēšanas LAD vai īstenošanas gaitā veidojas izmaiņas… 

Mērķis nevar tikt sasniegts!!!

Kas jauns tiek radīts? Kāds uzlabojums? Kas mainīsies?

Projekta apraksts B.6.1.

Ja Projekta apraksta informācija neietilpst sadaļā B.6.1., tad 

nepieciešamo informāciju gatavojam kā atsevišķu dokumentu un 

pievienojam D. «PAVADDOKUMENTI» sadaļā.
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Horizontālās prioritātes (HP) - JAUNINĀJUMI

Nav pareizi norādīta informācija par Horizontālo prioritāšu 

sasniegšanas veicināšanu. Šī informācija jānorāda sadaļā B.3. 

un B.3.1.

Nav pietiekami pamatots projekta pienesums Horizontālās 

prioritātes sasniegšanas veicināšanā. Ja, Jūs izlasītu savu 

pamatojumu, Jūs dotu sev papildus 5 punktus?

Netiks vērtētas HP un piešķirti papildus punkti, ja Ilgtspējas 

kritērijā nebūs MAKSIMĀLIE punkti!
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Nav izvērtēts, izdomāts un pilnīgi apzināts biznesam 

nepieciešamais  resurss:

Cilvēkresursi;

Pieprasījums/ klienti;

Starta materiālie resursi;

Tālākā darbības nodrošināšana – process + nauda.
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Nav pamatoti nepieciešamie cilvēkresursi

Ja tiek norādīts, ka uzņēmuma darbībā tiek iesaistīti vietējie 

iedzīvotāji, tad padomājam par pamatojumu. Ja ir esošie, tad 

pieminiet, ka tie ir vietējie iedzīvotāji.

Izvērtējiet rūpīgi un aprakstiet darbiniekus, kuri būs 

nepieciešami pēc projekta īstenošanas. Vērtētājiem ir jābūt 

pārliecinātiem, ka tas būs pietiekami.

Ja tiek iegādātas jaunas specifiskas iekārtas, ir jāsniedz 

informācija, kā uzņēmējs varēs ar to strādāt – vai tiks veikta 

apmācība, kas to veiks, vai tiks pieņemts darbā jauns 

speciālists, utt. 

Lūdzu novērtējiet vai Jums ir Īstais cilvēks, kurš spēs darīt!!!
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Nav izvērtēts vai pietiekami pamatots pieprasījums

Pavirši un virspusīgi pieejam šim faktoram. Radam produktu 

vai pakalpojumu bez pārliecības, kam tas ir vajadzīgs. 

Rūpīgi nesarēķinām produkta/ pakalpojuma izmaksas un tam 

pretī pirktspēju vai ienesīgumu.

Haotiski un neapdomīgi nosakām savu pircēju/ klientu.

Ja no fiziskās personas notiek pāreja uz SIA ar PVN 

maksātāja statusu, tad pamatojumā vairāk jāpamato, ka 

produkta/ pakalpojuma cenas pieaugums nesamazinās klientu 

skaitu.

Tirgus analīzi gatavojiet sev, nevis mums!
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Nav pamatotas projektā plānotās iegādes vai izveidotā 

teritorija, kā tās veicinās Projekta mērķa sasniegšanu.

Iegādes nesaskan ar projekta mērķi vai rodas šaubas, ka tieši 

šie resursi ir nepieciešami vai ir atbilstoši mērķa sasniegšanai.

Apdomīgi izvērtējiet visus nepieciešamos resursus. Ja 

projekta ietvaros visu nevar nopirkt, tad vai būs pietiekama jauda 

investēt papildus, lai pēc projekta viss var darboties.

Ja tiek attīstīta jauna nozare, tad ir nopietnāk jāpiestrādā pie 

starta materiālo resursu apraksta. 

Ja plānotas iegādes, kas aizvieto esošos resursus. Kas jauns 

tiks radīts? Ko nevar izdarīt ar esošo? Kāpēc tikai tādā veidā ir 

iespējams radīt jaunu piedāvājumu???
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Pavirši sagatavoti līgumi, vienošanās, u.c. juridiski 

dokumenti.

Nav pamatots saturiski kāds no apgalvojumiem, kā rezultātā 

vērtētāji samazina vērtējumu. Piemēram, ja ir apgalvots, ka 

projekta ietvaros tiks radīts jauns pakalpojums, tad ir arī 

saturiski jāpamato, ka līdz šim ir piedāvāti šādi pakalpojumi 

…, un pēc projekta īstenošana būs jauns pakalpojums, tāds 

un tāds.
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Pašnovērtējums tiek uztverts kā projekta apraksts

Pašnovērtējums dod iespēju novērtēt savu projektu ar skatu 

no malas, atbilstoši kritērijiem un precīzām sadaļām. Tas ir Jūsu 

projekta novērtējums atbilstoši A., B., D., E. sadaļā iekļautajai 

informācijai. Tas ļauj novērtēt, vai Jūsuprāt esat norādījuši visu 

nepieciešamo informāciju konkrētā kritērija punktu skaitam. Šis 

dokuments nevar sniegt jaunu papildus informāciju, kas nav 

minēta iepriekš. Tas atspoguļo Jūsu pamatojumu, kurš atbilst 

kādā sadaļā minētajai informācijai.

Pašnovērtējums ļauj projekta vērtētājiem izprast, Jūsu 

vērtējumu. 
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Jums kā projekta iesniedzējam, īstenotājam un tālākās 

darbības veicējam ir perfekti jāpārzina Jūsu projekts, 

Jūsu saimnieciskā darbība un viss process. Ja projekta 

sagatavotājs vai grāmatvedis labāk pārzin šo procesu, tad 

rodas jautājums: Kurš tad vada Jūsu uzņēmumu vai 

saimniecisko darbību?



17



18



19



20



21



22



23



24

Bioekonomika;

Aprites ekonomika;

Viedie ciemi/ viedās pilsētas;

Viedie uzņēmumi???

ECO/ BIO…

Ottreiz pārstrādājamais iepakojums;

Videi draudzīga saimniekošana.
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Par biedrību 

«Alūksnes lauku partnerība»
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Dibināta 2006.gada 20.septembrī

Mērķis - veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību un uzlabot 

iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Uzdevumi:

izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, izstrādāt un 

īstenot stratēģiju ilgtspējīgai attīstībai;

veicināt iedzīvotāju un vietējo kopienu iniciatīvu, kas vērsta uz 

dzīves kvalitātes uzlabošanos un vides attīstību;

koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos un cita veida 

resursus Partnerības mērķu sasniegšanai.
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Stratēģija teritorijas ilgtspējīgai darbībai

Projekti teritorijas attīstībai

Vietējā sadarbības platforma

LEADER projektu pieņemšana, izvērtēšana

Starpteritoriālā sadarbība

Starptautiskā sadarbība

Pieredzes apmaiņas pasākumi

Informatīvie un izglītojošie pasākumi
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http://www.aluksnespartneriba.lv/
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LEADER vietējai attīstībai

(sabiedrības virzīta vietējā 

attīstība)
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EPS iesniedz Projekta 
iesniegumu

24.05.-31.12.2019.

ALP Projektu vērtēšanas 
komisija izvērtē pēc 

kritērijiem  

Max 3 nedēļu laikā

ALP SVVA projektu daļa 
pieņem lēmumu

Pēc Projektu vērtēšanas  
komisijas izvērtēšanas

Lēmums par projekta 
iesniegumu ATBILSTĪBU

Lēmumu sagatavo un paziņo 
līdz katra mēneša 24. datumam

Lēmums par projekta 
iesnieguma 

NEATBILSTĪBU
Lēmumu sagatavo un paziņo 

līdz katra mēneša 24. datumam

SVVA projektu daļas vadītājs izskata 
PĀRSŪDZĪBU,

ja 1 mēneša laikā Lēmums tiek apstrīdēts

Gala Lēmums tiek pieņemts 
1 mēneša laikā

Lēmums par projekta 
iesnieguma 

NORAIDĪŠANU
Lēmumu sagatavo un paziņo 

1 mēneša laikā

Turpina 
izvērtēt 

LAD 

LAD nepārbauda 
to atbilstību 

pārējiem 
nosacījumiem 

LAD nepārbauda šo 
projektu  atbilstību 

pārējiem 
nosacījumiem 
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Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Alūksnes lauku partnerības teritorija attīstās, 

balstoties uz VIETĒJIEM RESURSIEM un VĒRTĪBĀM, 

veidojot, INOVATĪVUS RISINĀJUMUS, 

kas nodrošina teritorijas KONKURĒTSPĒJĪGO 

PRIEKŠROCĪBU izmantošanu.
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STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS

(SM1)

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS

(SM2)

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS

(SM3)

UZ VIETĒJĀM VĒRTĪBĀM BALSTĪTA 

KULTŪRA, SPORTS UN CITS 

BRĪVAIS LAIKS

SABIEDRĪBAI NOZĪMĪGA DZĪVES 

VIDE

UZ VIETĒJIEM RESURSIEM UN 

KONKURĒTSPĒJĪGĀM 

PRIEKŠROCĪBĀM BALSTĪTA 

EKONOMIKA

R1.1. apvienota ar rīcību R1.3.
R2.1. Sabiedrībai nozīmīgu teritoriju 

veidošana un sakārtošana

R3.1. Uz vietējiem resursiem balstītas 

ražošanas attīstīšana

R1.2. Tautas sporta un nozīmīgu sporta 

tradīciju attīstīšana

R2.2. Publiski pieejama un sabiedrībai 

nozīmīga kultūras mantojuma 

saglabāšana

R3.2. Papildinošu un nozīmīgu tūrisma 

pakalpojumu un produktu veidošana un 

esošo kvalitātes uzlabošana

R1.3. Citas nelielas sabiedrībai 

nozīmīgas aktivitāšu (t.sk. kultūras) 

infrastruktūras un pakalpojumu 

attīstīšana

R3.3. Vietējo lauksaimniecības 

produktu pārstrādes attīstīšana

R3.4. Iedzīvotājiem/ nozarēm 

nepieciešamu pakalpojumu veidošana 

un attīstīšana

R3.5. Vietējo produktu realizācijas 

uzlabošana un mūsdienīgas vides 

veidošana

IZSLUDINĀTAS
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Atklāta projektu iesniegumu 

konkursa NEPĀRTRAUKTĀS 

PIETEIKŠANĀS kārta
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13.10.2015. MK noteikumi Nr.590, 8.1. un 8.4.apakšpunkts
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13.10.2015. MK noteikumi Nr.590, 8.1. un 8.4.apakšpunkts
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13.10.2015. MK noteikumi Nr.590, 8.2. un 8.4.apakšpunkts
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13.10.2015. MK noteikumi Nr.590, 8.1. un 8.4.apakšpunkts
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Juridiskās personas vai fiziskas personas, kuras veic saimniecisko 

darbību sasniedz vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem:

Nozarē, kurā īsteno projektu, rada vismaz vienu jaunu darba vietu 

un saglabā esošās darba vietas;

Salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas 

vismaz par 10 procentiem palielina neto apgrozījumu vai palielina to 

vismaz par 30 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu 

summas nozarē, kurā īsteno projektu. Ja projektā attīsta 

saimniecisko darbību jaunā nozarē, nozarē, kurā īsteno projektu, 

sasniedz neto apgrozījumu vismaz 30 procentu apmērā no projekta 

attiecināmo izmaksu summas.

Ja tiek iesniegti vairāki projekti, kuriem neto apgrozījuma noteikšanai sakrīt 

pēdējais noslēgtais gads un kuros norādīta vienāda saimnieciskās darbības 

rādītāja  vērtība, atbalsta pretendents sniedz pamatojumu par katra projekta 

ieguldījumu saimnieciskās darbības attīstībā.



57

Juridiskās personas vai fiziskas personas, kuras uzsāk saimniecisko 

darbību sasniedz vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem:

Rada jaunu darba vietu projekta īstenošanas nozarē;

Nozarē, kurā īsteno projektu, sasniedz neto apgrozījumu vismaz 30 

procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Ja fiziskā persona, kas uzsāk saimniecisko darbību, iegūst individuālā 

komersanta vai pašnodarbinātas personas statusu, tā sasniedz abus 

minētos saimnieciskās darbības rādītājus.
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Atbalsta saņēmēji, kuri īstenojuši darbinieku produktivitātes 

kāpināšanas darbību, vienojas ar darbiniekiem turpināt darba 

attiecības vismaz 18 mēnešus pēc projekta īstenošanas, un par 

darbiniekiem tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas.

Pēc projekta īstenošanas biedrība vai nodibinājums sasniedz vismaz 

vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem:

rada vismaz vienu jaunu darba vietu un saglabā esošās darba 

vietas;

palielina ieņēmumus no saimnieciskās darbības vismaz par 20 

procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas.
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Pēc projekta īstenošanas atbalsta pretendents sasniedz rādītājus, kas 

noteikti saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju un atbilst projekta 

mērķim un projekta iesniegumā paredzētajām darbībām, par kurām 

vietējā rīcības grupa ir piešķīrusi papildu punktus projekta vērtēšanas 

kritērijos.

Saimnieciskos rādītājus atbalsta pretendents sasniedz ne vēlāk kā 

trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas, un tos 

nepazemina visā turpmākajā saistību periodā.
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LEADER 

Projekta iesnieguma vērtēšana

Alūksnes lauku partnerībā 

atbilstoši kritērijiem
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LEADER 

Projekta iesnieguma 

sagatavošana un iesniegšana
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https://www.aluksnespartneriba.lv/leader/20/pieteiksanas_sabiedriskam-aktivitatem/
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Saskaņā ar nosacījumiem, Veidlapas sadaļu “B.3. Projekta 
īstenošanas radītie jauninājumi” aizpilda tikai tad, ja projekts 
paredz sasniegt kādu no Rīcībā paredzētajām HORIZONTĀLAJĀM 
PRIORITĀTĒM. Citos gadījumos šo aili neaizpilda, jo, saskaņā ar 
Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģiju, 

Jauninājums Stratēģijas līmenī ir Integrēta (pārnozariska) pieeja 
LEADER projektos, atbilstoši Vidzemes plānošanas reģiona 
ilgtspējas attīstības stratēģijā 2030 noteiktajām Vidzemes viedās 
specializācijas jomām.
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*13.10.2015. MK noteikumi Nr.590 «Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā «Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» 

**30.09.2014. MK noteikumi Nr.598 «Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un 
zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā»

http://www.lad.gov.lv/lv/
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Citi LEADER

Projekta iesnieguma 

sagatavošanas/ īstenošanas 

nosacījumi 
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Radīta darba vieta – ir noslēgts darba līgums ar darbinieku, 

nosakot normālu darba laiku, vai pašnodarbinātas personas 

saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darba vietas 

sezonas darbu veikšanai, ja tajās kopā nostrādāto stundu skaits 

kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam, un ja par šādu 

darbinieku tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas.

Atbalsta pretendents, īstenojot projektu, neaizvieto esošos 

pamatlīdzekļus.
Par pamatlīdzekļu aizvietošanu neuzskata:

Papildu investīcijas esošos pamatlīdzekļos, kas vecāki par 10 gadiem. Papildinot esošos 

pamatlīdzekļus, kas jaunāki par 10 gadiem, tie jāsaglabā vismaz piecus gadus no projekta 

iesniegšanas vai līdz pamatlīdzekļa nolietojuma 10 gadiem;

tādu pamatlīdzekļu iegādi, kuru jauda, ražība, celtspēja ir vismaz par 25 procentiem lielāka 

nekā atbalsta pretendentam esošā pamatlīdzekļa ražošanas jauda;

tāda pamatlīdzekļa iegādi projektā, kurš būtiski maina ražošanas vai tehnoloģiju raksturu;

jaunbūvi, pārbūvi, būves ierīkošanu, būves novietošanu un būves atjaunošanu.
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Projektā paredzēta tikai dalība mācībās darbinieku produktivitātes 

kāpināšanai vai tikai ar sabiedriskām attiecībām saistītas 

darbības, interneta veikala izveide vai noteikumu Nr.590 37.11. 

apakšpunktā minētās mobilās tehnikas vai piekabes iegāde, ja 

atbalsta pretendenta juridiskā adrese vai struktūrvienības darbības 

vieta vai deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai, kas veic vai plāno 

uzsākt saimniecisku darbību kā pašnodarbināta persona) atrodas 

vietējās rīcības grupas darbības teritorijā. Ja projektā iegādātos 

pamatlīdzekļus, kuri nav stacionāri novietojami, uzraudzības 

laikā plāno izmantot pakalpojumu sniegšanai ārpus vietējās 

attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas, atbalsta 

pretendenta juridiskā adrese vai struktūrvienības darbības vieta, vai 

deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai, kas veic vai plāno uzsākt 

saimniecisku darbību kā pašnodarbināta persona) atrodas vietējās 

rīcības grupas darbības teritorijā vismaz trīs gadus pirms

projekta iesniegšanas.
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Ja paredzamā līguma summa ir no 700 eiro līdz 170 000 

eiro būvdarbu iepirkumiem vai līdz 70 000 eiro preču un 

pakalpojumu iepirkumiem izvēlas visizdevīgāko 

piedāvājumu, kura noteikšanā  viens no kritērijiem ir 

zemākā cena. To apliecina vismaz ar 2 derīgu 

piedāvājumu salīdzināšanu

*30.09.2014. MK noteikumi Nr.598, 6.5.3.apakšpunkts 
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Iepirkumus veicam, saskaņā ar 28.02.2017. MK noteikumiem 

Nr.104 «Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās 

piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem»

Finansējuma saņēmējs, aizpildot šo 

noteikumu 1.pielikumā norādīto apliecinājumu!!!, rakstiski 

apliecina, ka finansējuma saņēmējs un tā izraudzītais 

piegādātājs neatrodas interešu konfliktā šo 

noteikumu 13.punkta izpratnē.

http://likumi.lv/doc.php?id=257257#piel1
http://likumi.lv/doc.php?id=257257#p13
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Atbalsta pretendents ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu 

pēc tam kad, ALP projektu ir iesniegusi LAD (maksimums 

1 mēnesi un 10 d.d. pēc ALP izvērtēšanas), uzņemoties 

pilnu finanšu risku*. 

Projekta īstenošanas laikā atbalsta saņēmējs publisko 

finansējumu saņem ne vairāk kā 5 daļās. Biedrības/ 

nodibinājumi/ reliģiskas organizācijas var 3 reizes 

pieprasīt priekšapmaksu**. 

(Jāņem vērā projekta īstenošanas termiņš!!!)

*30.09.2014. MK noteikumi Nr.598, 26.punkts

**30.09.2014. MK noteikumi Nr.598, 45. un 55.1.punkts
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Visiem projektiem 5 gadi, darbībā «Darbinieku 

produktivitātes kāpināšana» 18 mēneši;

**Projekta uzraudzības laikā atbalsta saņēmējs projektā par 

publiskā finansējuma līdzekļiem iegūtos pamatlīdzekļus: 

izmanto tikai projektā paredzētajām aktivitātēm;

neatsavina vai nepatapina;

Neizīrē vai neiznomā, ja vien tas nav paredzēts saskaņā 

ar pasākuma un projekta atbalstāmajām aktivitātēm un tā 

dēļ nemainās projekta mērķis.

*13.10.2015. MK noteikumi Nr.590, 55.punkts

** 30.09.2014. MK noteikumi Nr.598, 64.1, 64.2. un 64.3.apakšpunkts 
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Ja projekta uzraudzības laikā sasniedzamie rādītāji 

netiek sasniegti, LAD pieņem lēmumu par piešķirtā 

atbalsta atmaksu proporcionāli nesasniegtajam apmēram 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

MK noteikumu Nr.598 6.pielikums «Finanšu korekciju 

piemērošana atbalstītajos projektos neatbilstību un 

pārkāpumu gadījumā»**

ALP Lēmumā tiek ietvertas darbības, par kurām ir iegūti 

punkti, bet kuras veiks projekta īstenošanas vai 

uzraudzības laikā.

*13.10.2015. MK noteikumi Nr.590, 58.punkts

**30.09.2014. MK noteikumi Nr.598, 6.pielikums
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Šis ir Publisks finansējums un pieprasa publisku savu 

projektu rezultātu atrādīšanu, un saistībā ar šo ALP jūs var:

Uzaicināt filmēties video priekš TV vai publicēšanas sociālos 

resursos;

Aicināt iesniegt kvalitatīvas fotogrāfijas par projekta rezultātiem 

vai atļaut nofotografēt projekta rezultātus;

Pieteikt jūsu projektu konkursam «Dižprojekts» vai «Sējējs», vai 

kādam citam konkursam;

Veidot bukletus, brošūras, informācijas stendus, avīžu slejas, 

avīžu pielikumus, u.c. publicitātes materiālus.

Esiet gatavi iesaistīties šajā procesā!

Paldies tiem, kas vienmēr ir bijuši atsaucīgi un veltījuši savu 

laiku, lai palīdzētu šajos procesos!
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