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PIETEIKUMS 
pasākuma „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” īstenošanai biedrībā/nodibinājumā 

 

ESF projekts „Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 

 

 

2020. gada 19. oktobrī 
 

Biedrība “Krāsaini un saulaini”  

(biedrības/nodibinājuma nosaukums) (turpmāk – Pretendents), tā 

____________________________valdes priekšsēdētājas Santas Bērziņas_____________ 
(amats, vārds, uzvārds) 

personā, kura darbojas saskaņā ar ______________statūtiem_____________, 
(pilnvarojumu apliecinoša dokumenta nosaukums) 

iesniedz pieteikumu pasākuma „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” (turpmāk – 

Pasākums) īstenošanai (turpmāk – pieteikums), kas paredzēts biedrību un nodibinājumu 

statūtos minēto funkciju nodrošināšanai, kas vērsts uz bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu 

sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu. 

 

1. Informācija par Pretendentu: 

 

Reģistrācijas Nr. 40000000000 

Juridiskā adrese: Lielā iela 3, Valmiera 

Kontaktpersona, t.sk., 

Pasākuma īstenošanas laikā: 

Jānis Nagliņš 

Tālrunis: 20 00 00 00 

E-pasts: janis.naglins@krasaini.lv 

 

 

2. Pretendenta piedāvātās Pasākuma īstenošanas vietas: 

 

Profesija, profesijas kods Profesiju 

klasifikatorā  

 
Biroja administrators, 334101 

Pasākuma īstenošanas vietu skaits 

profesijā 

2 

Pasākuma īstenošanas vietas adrese (-s) 

(ja ir paredzētas vairākas Pasākuma 

īstenošanas adreses, tad norāda katrā 

adresē paredzēto Pasākuma īstenošanas 
vietu skaitu) 

 

Strazdu iela 58, Valmiera 

Plānotais Pasākuma īstenošanas ilgums 

(minimālais Pasākuma īstenošanas ilgums 
ir divi mēneši, maksimālais - seši) 

3 mēneši (norāda Pasākuma īstenošanas ilgumu 

mēnešos) 

Bezdarbnieka pienākumu apraksts:  1. Nodrošināt uzņēmuma dokumentu kārtošanu LR 

spēkā esošajai likumdošanai; 

2. Ikdienas darbu organizēšana, ienākošo, izejošo 
korespondences koordinēšana; 

3. Biroja viesu sagaidīšana un uzņemšana. 

 

 
(tabula pavairojama uz leju, aizpildot tabulu par katru profesiju) 

 

 

Ja noteiktas 

vairākas 

Pasākuma 

īstenošanas 

vietas 

adreses – 

norāda 

visas. 

Par katru profesiju aizpilda 

atsevišķu tabulu. 
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3. Pretendents ar savu parakstu apliecina, ka: 

 

3.1. visas pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas; 

3.2. Pretendents reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 
3.3. Pretendentam ir licence, akreditācijas lapa vai sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai, 

ja tā nepieciešamību nosaka normatīvie akti; 

3.4. Pretendents veicina statūtos noteikto funkciju nodrošināšanu sabiedrības labā, kas vērsta uz 
aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā, neveicot saimniecisko darbību komerciāliem 

mērķiem, kas kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, bez nolūka gūt peļņu; 

3.5. pēdējā gada laikā Pretendents nav būtiski pārkāpis ar Nodarbinātības valsts aģentūru 
(turpmāk – Aģentūra) noslēgtā līguma par organizēto aktīvo nodarbinātības vai preventīvo 

bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanu noteikumus; 

3.6. pēdējo trīs gadu laikā Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas 

spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu 
pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav 

nepieciešamās darba atļaujas vai, ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī; 

3.7. pēdējo 12 mēnešu laikā Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas 
spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu 

pārkāpumā, kas izpaužas kā personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, 

nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo 

deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu; 
3.8. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai 

Pretendents netiek likvidēts; 

3.9. Pretendents ir informēts, ja lēmuma pieņemšanas dienā Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā 
tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 

150 euro, pieteikums netiks atbalstīts; 
3.10. Pasākuma īstenošanas vietā ir atbilstoša materiāli tehniskā bāze, kas nepieciešama Pasākuma 

īstenošanai; 

3.11. Pasākuma īstenošanas vietā tiks nodrošināti droši un veselībai nekaitīgi darba apstākļi 

atbilstoši darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām; 
3.12. ja Pasākumā tiks iesaistīts bezdarbnieks ar invaliditāti, Pretendents uzņemas nepieciešamības 

gadījumā organizēt Pasākuma īstenošanas vietas pielāgošanu bezdarbnieka vajadzībām, 

kuras noteicis Aģentūras izvēlēts ergoterapeits 
3.13. nodrošinās, ka Pasākuma ietvaros netiks pieļauta dubultā finansējuma riska iestāšanās, 

ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013 (2013.gada 

17.decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās 

attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 65. panta 11.punktā 
noteikto. 

 

4. Pieteikumam pievienoju (atzīmē ar X pievienotos dokumentus): 

 dokumenta, kas apliecina pieteikuma iesniedzēja tiesības pārstāvēt Pretendentu, (ja 
pieteikumu iesniedz pilnvarota persona) kopija uz __lp; 

X citi dokumenti (izdrukas, izziņas), kas apliecina atbilstību pieteikuma 3.punkta prasībām, 

uz _3_lp. 
 

Pieteikums kopā ar pielikumiem uz _5_lp. 

 

 Santa Bērziņa 

(Pretendenta paraksts, paraksta atšifrējums)   

 

 
Norāda 

pieteikuma + 
visu pielikumu 

kopējo lapu 

skaitu. 
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