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NOLIKUMS PAR MĒRĶSTIPENDIJU PIEŠĶIRŠANU 

projektā Doktora studiju attīstība Liepājas Universitātē  
(vienošanās Nr. 2009/0127/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/018) 

 
APSTIPRINĀTS Senāta sēdē 2009.gada 15.jūnijā, protokols Nr.11, lēmums Nr.140 
Grozījumi LiepU Senāta sēdē2009.gada 31.augustā, protokols Nr.1, lēmums Nr. 152 

Grozījumi LiepU Senāta sēdē 2009.gada 28.septembrī, protokols  Nr.2 , lēmums Nr. 165 

Grozījumi LiepU Senāta sēdē 2009.gada 14.decembrī, protokols  Nr.5 , lēmums Nr. 190 

Grozījumi LiepU Senāta sēdē 2010.gada 21.jūnijā, protokols  Nr.11 , lēmums Nr. 2010/46 

Grozījumi LiepU Senāta sēdē 2010.gada 29.novembrī, protokols  Nr.5 , lēmums Nr. 2010/77 

Grozījumi LiepU Senāta sēdē 2011.gada 20.jūnijā, protokols Nr.13, lēmums Nr.2011/53 

Grozījumi LiepU Senāta sēdē 2011.gada 26.septembrī, protokols Nr.2, lēmums Nr.2011/78 

Grozījumi LiepU Senāta sēde 2012.gada 17.decembrī, protokols Nr.7, lēmums Nr.2012/40 

Ar grozījumiem  LiepU Senāta sēdē 2012.gada 17.decembrī, protokols Nr.7, lēmums Nr.2012/40 

 
 

 

Saskaņā ar 21.10.2008. Ministru kabineta noteikumu Nr. 882  

„Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”  

papildinājuma 1.1.2.1.2. apakšaktivitāti  

„Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai”  

69. un 70. punktu 

  

I. Vispārīgie noteikumi 

 

 Nolikums par mērķstipendiju piešķiršanu (turpmāk – Nolikums) nosaka 

mērķstipendiju piešķiršanas kritērijus un kārtību Liepājas Universitātes (turpmāk – 

LiepU) visu izglītības tematisko grupu doktorantiem un zinātniskā grāda 

pretendentiem, īstenojot ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

papildinājuma 1.1. prioritātes „Augstākā izglītība un zinātne” 1.1.2. pasākuma 

„Augstākās izglītības attīstība” 1.1.2.1. aktivitātes „Atbalsts doktora un maģistra 

studiju programmu īstenošanai” 1.1.2.1.2. apakšaktivitātes „Atbalsts doktora studiju 

programmu īstenošanai” LiepU projektu „Doktora studiju attīstība Liepājas 

Universitātē”. 

 Mērķstipendija ir finansiāls atbalsts, ko konkursa kārtībā piešķir doktorantam 

un zinātniskā grāda pretendentam vienas doktora studiju programmas apguvei un 

doktora zinātniskā grāda ieguvei. 

 

 

II. Mērķstipendiju pretendenti 

 

1. Uz mērķstipendiju var pretendēt: 
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1.1. doktorants, kas studē pilna vai nepilna laika doktora studiju programmā 

valsts budžeta finansētā vai maksas studiju vietā jebkurā no izglītības 

tematiskajām grupām, nepilna laika studijās mērķstipendiju prioritāri piešķirot 

tam doktorantam, kurš vienlaikus strādā akadēmiskā amatā augstskolā, koledžā 

vai zinātniskajā institūcijā (līdz 2011. gada 29. aprīlim); 

1.2. doktorants, kas studē akreditētā pilna vai nepilna laika doktora studiju 

programmā valsts budžeta finansētā vai maksas studiju vietā jebkurā no izglītības 

tematiskajām grupām (pēc 2011. gada 29. aprīļa). 

2. Uz mērķstipendiju promocijas pētījuma pabeigšanai un doktora zinātniskā grāda 

ieguvei var pretendēt doktorantūras teorētisko kursu sekmīgi apguvušie 

zinātniskā grāda pretendenti. 

3. Mērķstipendiju prioritāri piešķir tam doktorantam, kurš vienlaikus strādā 

akadēmiskā amatā augstskolā, koledžā vai zinātniskajā institūcijā. Nepilna laika 

studijās mērķstipendiju piešķir tikai tam doktorantam, kurš vienlaikus strādā 

akadēmiskā amatā augstskolā, koledžā vai zinātniskajā institūtā (pēc 2011. gada 

29. aprīļa). 

4. Doktorants vienlaikus nevar saņemt mērķstipendiju un atlīdzību: 

4.1. darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.1.2. 

aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” projektu ietvaros; 

4.2. darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.1. 

aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”, 2.1.2.1.1. apakšaktivitātes 

„Kompetences centri” vai 2.1.2.2.1. apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju 

izstrāde” projektu ietvaros; 

4.3. darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.2.1.1. 

apakšaktivitātes „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai” projektu ietvaros 

(attiecināms, slēdzot līgumu ar doktorantu pēc 2011. gada 29. aprīļa); 

4.4. citā doktora studiju programmā tās apguvei vai doktora zinātniskā grāda ieguvei 

darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.2.1.2.  

apakšaktivitātes „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” projektu ietvaros 

papildus doktora studiju programmai, kurā tas pretendē uz mērķstipendiju 

(attiecināms, slēdzot līgumu ar doktorantu pēc 2011. gada 1. septembra). 

5. Atlīdzību par doktoranta/zinātniskā grāda pretendenta darba vadīšanu var saņemt 

doktora darba zinātniskie vadītāji, ja doktorantam/zinātniskā grāda pretendentam 

ir piešķirta mērķstipendija. Projekta ietvaros doktora darba vadītājs vienlaikus var 

vadīt ne vairāk kā piecu doktorantu darbus. 

 

III. Mērķstipendijas pretendentu pieteikšanās kārtība 

 

6. Pieteikšanās mērķstipendijai tiek izsludināta LiepU interneta mājaslapā un 

informatīvā paziņojumā LiepU fakultātēs vienu reizi semestrī, norādot 

pieteikšanās sākuma un beigu termiņu, kā arī dokumentu pieņemšanas vietu un 

laiku.  

7. Doktoranti/zinātniskā grāda pretendenti aizpilda iesnieguma veidlapu (1. 

pielikums), dzīves un darba gājuma aprakstu (CV, 2. pielikums) un 

doktoranta/doktora zinātniskā grāda pretendenta apliecinājums (5. pielikums).  

Iesniegumam jābūt pilnībā aizpildītam, datētam un parakstītam, jāpievieno visi 

nepieciešamie dokumenti. 

8. Iesniegumu un CV doktorants/zinātniskā grāda pretendents iesniedz personīgi. 

9. Visi iesniegumi tiek reģistrēti to saņemšanas secībā. 
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10. Par iesniegumu pieņemšanu atbildīgajai personai ir tiesības noraidīt iesnieguma 

reģistrēšanu, ja veidlapa aizpildīta nepilnīgi vai nepareizi, ja nav pievienoti visi 

nepieciešamie dokumenti. 

11. Pēc iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām mērķstipendijas pretendentu 

saraksts tiek publiskots LiepU interneta mājaslapā un informatīvā paziņojumā 

LiepU fakultātēs. 

12. Par iesniegumu pieņemšanu atbildīgā persona visus reģistrētos iesniegumus un 

tiem pievienotos dokumentus nodod Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas (sk. 

Nolikuma 5. daļu) zinātniskajam sekretāram. 

 

IV. Mērķstipendijas pretendentu konkursa kārtība 

 

13. Doktorantiem, uzsākot studijas 1. kursa 1. semestrī, mērķstipendijas piešķir, 

ņemot vērā doktorantūras iestājpārbaudījumu rezultātus. Vienādu rezultātu 

gadījumā priekšroka ir doktorantiem, kam ir zinātniskas publikācijas (tiek vērtēts 

to skaits un publikācijas kategorija: starptautiskos recenzējamos izdevumos, 

valsts nozīmes recenzējamos izdevumos, citos izdevumos) un/vai zinātniski 

referāti (tiek vērtēts to skaits un konferences kategorija: starptautiska, valsts 

nozīmes, vietēja) izvēlētajā doktorantūras nozarē. 

14. 1. kursa otrajā semestrī un 2., 3. un 4. kursā doktorantiem mērķstipendijas 

piešķir, ņemot vērā doktorantūras pārbaudījumu un zinātnisko aktivitāšu 

(zinātniskas publikācijas, zinātniski referāti) rezultātus. Vienādu pārbaudījumu 

rezultātu gadījumā priekšroka ir doktorantiem, kam ir zinātniskas publikācijas 

(tiek vērtēts to skaits un publikācijas kategorija: starptautiskos recenzējamos 

izdevumos, valsts nozīmes recenzējamos izdevumos, citos izdevumos) un/vai 

zinātniski referāti (tiek vērtēts to skaits un konferences kategorija: starptautiska, 

valsts nozīmes, vietēja) par promocijas darba tematu. 

15. Promocijas darba pabeigšanai mērķstipendiju piešķir, ņemot vērā promocijas 

darba gatavības pakāpi (novērtējumu aprakstoši un procentos ar parakstu 

apliecina promocijas darba zinātniskais vadītājs) un zinātnisko aktivitāšu 

(zinātniskas publikācijas, zinātniski referāti) rezultātus. Mērķstipendija netiek 

piešķirta zinātniskā grāda pretendentam, kura promocijas darba gatavības pakāpe 

ir mazāka par 70 %. Vienādas gatavības pakāpes gadījumā priekšroka ir 

zinātniskā grāda pretendentiem, kam ir promocijas darba aizstāvēšanai 

pietiekams zinātnisko publikāciju un zinātnisko referātu skaits.  

16. Mērķstipendijas piešķiršanai pretendentu konkurss tiek veidots, dalot 

pretendentus 4 grupās: 1. kursa doktoranti; 2. kursa doktoranti un 3. kursa 

doktoranti, kas studē studiju programmā, kuras ilgums ir četri gadi; 3. kursa 

doktoranti, kas studē studiju programmā, kuras ilgums ir trīs gadi; 4. kursa 

doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti. Par katram kursam piešķiramo 

stipendiju skaitu un apjomu lemj Mērķstipendijas piešķiršanas komisija, ievērojot 

Nolikuma 38.2. punktu un pieejamo finansējumu. 

17. LiepU pēc zinātnes prorektora priekšlikuma tiek izveidota un ar rektora rīkojumu 

apstiprināta Mērķstipendiju piešķiršanas komisija (turpmāk – Komisija) 5 vai 7 

locekļu sastāvā. Komisijas sastāvā tiek iekļauti LiepU administrācijas pārstāvji, 

akadēmiskā personāla pārstāvji (pa vienam no katras doktorantūras studiju 

programmas). Pēc vajadzības komisijas sastāvā var tikt iekļauts viens ārējais 

eksperts, ko Komisijas sastāvam rekomendē LiepU Zinātnes padome.  
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V. Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas darba kārtība 

 

18. Komisija no sava vidus ievēl priekšsēdētāju un zinātnisko sekretāru. 

19. Komisija savu darbu organizē atklātu sēžu veidā. Komisijas sēdes tiek 

izsludinātas LiepU interneta mājaslapā un informatīvā paziņojumā LiepU 

fakultātēs ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms paredzētā sēdes datuma. 

20. Komisijas sēdes tiek protokolētas.  

21. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse Komisijas locekļu. 

22. Ja uz sēdi ierodas nepietiekams Komisijas locekļu skaits un Komisija nav 

lemttiesīga, sēde tiek pārcelta, par jauno sēdes datumu ievietojot informāciju 

LiepU interneta mājaslapā un informatīvā paziņojumā LiepU fakultātēs. 

23. Komisija izskata jautājumus par mērķstipendiju piešķiršanu doktorantiem/zinātniskā 

grāda pretendentiem, kā arī akceptē vai noraida mērķstipendijas izmaksas 

turpinājumu.  

 

VI. Mērķstipendijas piešķiršanas lēmuma  

pieņemšana, publiskošana un apstrīdēšana 

 

24. Komisija izvērtē pretendentu atbilstību šī Nolikuma II daļā minētajiem 

kritērijiem un izveido pretendentu sarakstu atbilstoši šī Nolikuma IV daļā 

noteiktajiem novērtējuma kvalitātes kritērijiem. 

25. Komisija sagatavo lēmuma projektu par atbalstītajiem un noraidītajiem 

mērķstipendiju pretendentiem, nepārsniedzot LiepU mērķstipendijām piešķirto 

projekta finanšu līdzekļu apjomu.  

26. Komisija lēmumus pieņem atklātā balsojumā ar vienkāršu balsu vairākumu. 

Vienāda balsu sadalījuma rezultātā izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. 

27. Komisijas lēmums par mērķstipendiju piešķiršanu ir pamats rektora rīkojumam 

par mērķstipendiju izmaksu.  

28. Rektora rīkojums par piešķirtajām mērķstipendijām tiek publiskots trīs darba 

dienu laikā pēc Komisijas sēdes LiepU interneta mājaslapā un informatīvā 

paziņojumā LiepU fakultātēs. 

29. Rektora rīkojums ir pamats mērķstipendiju izmaksai un atlīdzības izmaksai 

zinātniskajiem vadītājiem. 

30. Lēmumu par mērķstipendijas piešķiršanu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu 

LiepU akadēmiskajai šķīrējtiesai piecu darba dienu laikā pēc stipendiātu saraksta 

publiskošanas.  

31. Ja doktorants/zinātniskā grāda pretendents ir pārtraucis studijas vai ir izslēgts no 

projekta, mērķstipendija konkursa kārtībā tiek piešķirta nākamajam 

pretendentam, kurš ieguvis augstāku novērtējumu. 

32. Doktorants nevar saņemt mērķstipendiju un valsts budžeta stipendiju vienlaikus. 

Ja doktorantam konkursu kārtībā ir piešķirtas abas minētās stipendijas, viņam 

jāizdara izvēle un no vienas stipendijas jāatsakās. 

 

VII. Mērķstipendijas piešķiršanas līguma slēgšana 

 

33. Doktorantiem/zinātniskā grāda pretendentiem, kam piešķirta mērķstipendija, un 

to zinātniskajiem vadītājiem ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc rektora rīkojuma 

izdošanas jānoslēdz rakstisks līgums ar LiepU.  

34. Līgumi ar katru doktorantu/zinātniskā grāda pretendentu un viņa zinātnisko vadītāju 

tiek noslēgti uz vienu gadu. 
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35. Katrs līgums  par mērķstipendijas piešķiršanu tiek noformēts divos eksemplāros uz 

LiepU apstiprinātas veidlapas (Nolikuma 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. pielikums). Līguma 

neatņemama sastāvdaļa ir doktoranta/doktora zinātniskā grāda pretendenta 

apliecinājums (attiecas uz līgumiem, kas slēgti pēc 2011. gada 30. augusta). 

36. Pie katras līguma slēdzēja puses glabājas viens līguma eksemplārs. 

 

 

VIII. Mērķstipendijas izmaksas kārtība 

  

37. Mērķstipendijas izmaksu nodrošina LiepU grāmatvedība. Mērķstipendijas 

izmaksa tiek plānota reizi mēnesī uz kontu, ko doktorants/zinātniskā grāda 

pretendents norādījis LiepU grāmatvedībā. Mērķstipendijas izmaksas grafiks ir 

atkarīgs no termiņiem, kādos LiepU saņem plānoto ESF finansējumu. 

38. Mērķstipendijas apmērs un izmaksas kārtība: 

38.1. Ja līgums ar doktorantu/zinātniskā grāda pretendentu noslēgts līdz 2011. gada 

29. aprīlim, mērķstipendiju apmērs 1. un 2. kursa doktorantam ir ne vairāk kā 600 latu 

mēnesī, 3. un 4. kursa doktorantam un zinātniskā grāda pretendentam ne vairāk kā 

800 latu mēnesī. Mērķstipendija 1. un 2. kursa doktorantam tiek izmaksāta katru 

mēnesi līdz Ls 500,0 apmērā, 3. un 4. kursa doktorantam un zinātniskā grāda 

pretendentam – katru mēnesi līdz Ls 700,0 apmērā 11 mēnešus gadā. Atlikušo 

mērķstipendijas daļu par semestri doktorantam/zinātniskā grāda pretendentam 

izmaksā mēneša laikā pēc iepriekšējā semestra saistību sekmīgas izpildes un 

izvērtēšanas. 

38.2. Ja līgumu ar doktorantu noslēdz pēc 2011. gada 29. aprīļa, mērķstipendijas 

apmērs 1. vai 2. kursa doktorantam – ne vairāk kā 450 latu mēnesī; 3. kursa 

doktorantam, kas studē studiju programmā, kuras ilgums ir četri gadi, – ne vairāk kā 

600 latu mēnesī; 3. kursa doktorantam, kas studē studiju programmā, kuras ilgums ir 

trīs gadi, vai 4. kursa doktorantam, vai zinātniskā grāda pretendentam – ne vairāk kā 

800 latu mēnesī. Mērķstipendija 1. vai 2. kursa doktorantam tiek izmaksāta katru 

mēnesi ne vairāk kā 350 latu apmērā, 3. kursa doktorantam, kas studē studiju 

programmā, kuras ilgums ir četri gadi, – katru mēnesi ne vairāk kā 500 latu apmērā; 3. 

kursa doktorantam, kas studē studiju programmā, kuras ilgums ir trīs gadi, vai 4. 

kursa doktorantam, vai zinātniskā grāda pretendentam – katru mēnesi ne vairāk kā 

700 latu apmērā. Visu atlikušo mērķstipendijas daļu par semestri doktorantam 

izmaksā mēneša laikā pēc iepriekšējā semestra saistību sekmīgas izpildes un 

izvērtēšanas. 

39. Atlīdzība  mērķstipendijas saņēmēja – doktoranta/zinātniskā grāda pretendenta – 

vadītājam nepārsniedz Ls 100,0 mēnesī par viena mērķstipendiāta darba vadīšanu 

11 mēnešus gadā. Par atlīdzības apjomu lemj Mērķstipendijas piešķiršanas 

komisija, ievērojot pieejamo finansējumu. 

40. Ja doktoranta /zinātniskā grāda pretendenta semestra darbs novērtēts negatīvi un 

Komisija pieņēmusi lēmumu par doktoranta/zinātniskā grāda pretendenta 

izslēgšanu no projekta, tiek pārtraukta mērķstipendijas izmaksa un atlīdzības 

izmaksa zinātniskajam vadītājam.  

41. Ja doktorants/zinātniskā grāda pretendents doktora zinātnisko grādu iegūst pirms 

termiņa, kas noteikts noslēgtajā līgumā, viņš mērķstipendiju par visu atlikušo 

laikposmu saņem ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc doktora zinātniskā grāda 

iegūšanas. 

42. Ja doktorants pārtrauc studijas, LiepU, sākot ar nākamo mēnesi pēc studiju 

pārtraukšanas, pārtrauc izmaksāt mērķstipendiju doktorantam un atlīdzību viņa 
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doktora darba vadītājam. Ja doktorants pārskatu par semestrī paveikto iesniedzis 

līdz studiju pārtraukumam un vērtējums ir pozitīvs, mērķstipendija un atlīdzība 

doktora darba vadītājam par attiecīgajiem semestra mēnešiem līdz studiju 

pārtraukumam tiek izmaksāta. 

43. Ja doktorants ir saņēmis mērķstipendiju pēc tam, kad ir pārtraucis studijas, viņš 

atmaksā nepamatoti saņemto mērķstipendiju pilnā apmērā par minēto laikposmu. 

LiepU ir tiesīga ieturēt nepamatoti izmaksātās summas no nākamajiem 

mērķstipendijas maksājumiem, ja tādi tiek veikti. 

 

IX. Mērķstipendiju saņēmēju saistību izpildes izvērtēšana 

 

44. Doktoranta/zinātniskā grāda pretendenta studiju un pētnieciskā darba rezultāti 

tiek izvērtēti katru mēnesi un semestri (divas reizes gadā semestra nobeigumā). 

Noslēdzoties studiju gada 1. pusgadam, doktorants/zinātniskā grāda pretendents 

iesniedz pārskatu par 1. pusgada darba rezultātiem (Pārskats par semestra darba 

rezultātiem, 4.2. pielikums), bet 2. pusgada (studiju gada) noslēgumā – atestācijas 

lapu par visu studiju gadu. 

45. Katru mēnesi doktorants/zinātniskā grāda pretendents projekta asistentam 

iesniedz pārskatu par mēneša darba rezultātiem (4.1. pielikums), kurā iekļauts arī 

zinātniskā vadītāja vērtējums par doktoranta/zinātniskā grāda pretendenta darbu 

izpildi. 

46. Projekta asistents katru mēnesi sagatavo kopsavilkumu par iesniegtajiem mēneša 

pārskatiem. Sagatavoto pārskatu apstiprina projekta vadītājs un iesniedz to 

grāmatvedībā. Ja doktoranta/zinātniskā grāda pretendenta darba vērtējums ir 

pozitīvs, mērķstipendijas izmaksa nākamajā mēnesī tiek turpināta. Ja vērtējums 

par kārtējo mēnesi ir negatīvs, nākamajā mēnesī stipendijas izmaksa tiek apturēta, 

un projekta vadītājs informē Komisiju, kura lemj par doktoranta/zinātniskā grāda 

pretendenta turpmāko dalību projektā. 

47. Doktoranta/zinātniskā grāda pretendenta pārskats par semestra darba 

rezultātiem/atestācijas lapa tiek izskatīts un apstiprināts struktūrvienībā, kas 

atbild par doktora studiju programmas īstenošanu. Pārskatu/atestācijas lapu un 

secinājumu (pozitīvs/negatīvs semestra darba vērtējums) paraksta doktorants, 

zinātniskais vadītājs un doktora studiju programmas direktors. 

48. Doktorantu/zinātniskā grāda pretendentu semestra pārskati/atestācijas lapas tiek 

iesniegti Zinātnes prorektoram, kurš informē Komisiju par saņemtajiem 

pārskatiem. 

49. Komisija nodrošina semestra pārskata/atestācijas lapas izvērtēšanu 20 darba 

dienu laikā no tā iesniegšanas dienas. Ja vērtējums ir pozitīvs, 

doktorantam/zinātniskā grāda pretendentam tiek izmaksāta atlikusī 

mērķstipendijas daļa par iepriekšējo semestri. Ja vērtējums ir negatīvs, 

doktorants/zinātniskā grāda pretendents atlikušo mērķstipendijas daļu nesaņem 

un tiek pieņemts lēmums par doktoranta izslēgšanu no projekta. 

50. Komisija jautājumos par mērķstipendijas ikmēneša izmaksu un atlikušās daļas 

izmaksu semestra noslēgumā vai izmaksas pārtraukšanu un doktoranta/zinātniskā 

grāda pretendenta izslēgšanu no projekta darbojas Nolikuma V un VI daļā 

noteiktajā kārtībā. 
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X. Mērķstipendijas saņēmēja atbildība 

 

51. Doktorantam/zinātniskā grāda pretendents, kurš saņem mērķstipendiju, ir 

atbildīgs par visu Nolikumā un Līgumā ietverto prasību un termiņu ievērošanu. 

52. Doktorants/zinātniskā grāda pretendents ir atbildīgs par Līgumā un pārskatos 

sniegto ziņu patiesumu. 

53. Doktorantam/zinātniskā grāda pretendentam, kurš saņēmis mērķstipendiju, visās 

stipendijas saņemšanas laikā izstrādātajās zinātniskajās publikācijās, referātos, 

publicitātes pasākumos, kā arī promocijas darbā un tā kopsavilkumā obligāti 

jālieto atsauce uz ESF projektu. 

 
 

 

 

Senāta priekšsēdētāja             (paraksts)                    Z.Gūtmane 


