APSTIPRINĀTS
ar Aizsardzības ministrijas
Sabiedrisko attiecību padomes sēdes
2019. gada 14.februāra
protokola Nr. PROT-3 lēmumu Nr.4

Aizsardzības nozarē prioritāri atbalstāmo sabiedrisko
projektu1 vadlīnijas 2019.–2021. gadam
Aizsardzības ministrija (AM) izstrādājusi Aizsardzības nozarē prioritāri atbalstāmo
sabiedrisko projektu vadlīnijas 2019.–2021. gadam (turpmāk – Vadlīnijas).
Projekti, kas iesniegti Aizsardzības ministrijā, tiks turpmāk vērtēti saskaņā ar
Vadlīnijām Sabiedrisko attiecību padomes (SAP) sēdēs. AM Militāri publisko attiecību
departaments (MPAD) nodrošina SAP sekretariāta darbību, sagatavojot visu iesniegto
projektu izvērtēšanu, analīzi un rekomendācijas.
Lai nodrošinātu sekmīgu aizsardzības nozares iesaisti sabiedriskajos projektos, ir
sadalīta atbildība par turpmāku lēmumu pieņemšanu, izvērtējot dažādus pašvaldību,
nevalstisko organizāciju, privātpersonu pieteikumus, ko saņem AM un Nacionālo bruņoto
spēku (NBS) vienības:
1. Projekti, kas nav jāiesniedz SAP izvērtēšanai (lēmumu pieņem NBS vienības
komandieris):
1.1. sadarbība ar pašvaldībām, ja tas neskar lielu resursu iesaisti;
1.2. materiāltehnisko līdzekļu nodošana uz noteiktu laiku;
1.3. atbalsts sabiedrībai (piemēram, lauka virtuve).
Vienības komandieris var pieņemt lēmumu virzīt jautājumu uz SAP, saskaņojot ar
NBS komandieri vai NBS Apvienotā štāba priekšnieku.
2. Projekti, kas jāvirza SAP izvērtēšanai:
2.1. nacionāla līmeņa pasākumi;
2.2. tiek lūgts AM/ NBS finansiālais atbalsts (t.i. publiski pasākumi, grāmatas,
filmas u.tml.);
2.3. tiek lūgta NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas dalība
pasākumos (t.sk. pašvaldību svētkos);
2.4. NBS un/vai Zemessardzes pārstāvju dalība filmās.
Atbalsta lūgums projekta realizēšanai jāiesniedz papīra formātā, iesniedzot to
Aizsardzības ministrijā, K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV-1473, vai nosūtot to pa pastu uz
minēto adresi, vai arī elektroniskā formātā, atbilstoši normatīvajiem aktiem (dokumentam
jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot to uz adresi kanceleja@mod.gov.lv.
Tematiskā atbilstība grāmatu2 un filmu3 projektiem
(prioritārās tēmas)
1. Aizsardzības nozare
Militārās vēstures pētījumi, stāstījumi un apraksti, kas atspoguļo Latvijas vēstures
svarīgākos posmus, t.sk. Latvijas armijas simtgade, Neatkarības kara simtgade. Priekšroka
tiks dota unikālu, vairs nepieejamu vai iepriekš nepublicētu materiālu izdošanai.
Projekti – pasākumi, grāmatu projekti, filmas, audio ieraksti.
Grāmatu projekti – iesieti vai brošēti neperiodiski iespieddarbi.
3
Filmu projekti – audiovizuāls vai kinematogrāfisks darbs, kuru veido savstarpēji saistītu un kustību iespaidu
radošu attēlu sērija ar skaņas pavadījumu vai bez tā un kurš paredzēts publiskošanai.
1
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2. Nacionālo bruņoto spēku vēsture
Zinātniski, populārzinātniski un publicistikas darbi par NBS vēsturi, prioritāri – jaunāko
laiku vēsturi, t.i. militāro formējumu izveidi un attīstību pēc Latvijas neatkarības atgūšanas
1991.gadā.
3. Visaptveroša valsts aizsardzība
Zinātniski, populārzinātniski un publicistikas darbi par militāro spēju attīstību un
aizsardzības stratēģiju pilnveidošanu, sadarbības sekmēšanu starp privāto un publisko
sektoru aizsardzības jomā, valstiskuma pamatu pasniegšanu Latvijas skolās un sabiedrības
izglītošanu, psiholoģisko aizsardzību, stratēģisko komunikāciju un tautsaimniecības
noturību.
4. Literatūras darbu par militāro vēsturi aktualizēšana
Latvijā plaši pazīstamu un atzītu literatūras darbu par Latvijas militāro vēsturi un latviešu
karavīriem tulkojumi svešvalodās, digitalizēšana, ekranizēšana u.tml.

Fūrmane 67335219
Lasma.Furmane@mod.gov.lv
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Pielikums Nr.1
Aizsardzības nozarē prioritāri
atbalstāmo sabiedrisko projektu
vadlīnijām 2019.–2021. gadam

Grāmatu projektu izvēles parametru detalizācija
1. Iesniegtais grāmatas projekta apraksts satur informāciju par:
1.1. grāmatas autoriem (t.sk. autoru publikāciju uzskaitījumu);
1.2. grāmatas zinātnisko redaktoru;
1.3. grāmatas mērķi;
1.4. grāmatas mērķauditoriju;
1.5. grāmatas tehniskajām specifikācijām, t.sk. tirāžu;
1.6. grāmatas izdales sarakstu (norādot eksemplāru skaitu – pārdošanai, līdzfinansētājiem,
dāvinājumiem);
1.7. aktivitātēm grāmatas popularizēšanā;
1.8. iespējamajiem sadarbības partneriem un/vai līdzfinansētājiem grāmatas izdošanai;
1.9. grāmatas izmaksām (piedāvājot cenu salīdzinājumu grāmatas sagatavošanas un
izdošanas izmaksām dažādās izdevniecībās un tipogrāfijās, t.sk. Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūras tipogrāfijā „Latvijas karte”1);
1.10. projekta iesniedzēja rīcībspēju – projekta iesniedzējs ir rīcībspējīga fiziska persona,
juridiska persona, valsts iestāde vai pašvaldības iestāde, kuras rīcībā ir nepieciešamie
finanšu resursi, cilvēkresursi, personāla kvalifikācija un pieredze, lai sekmīgi īstenotu
izdevējdarbības projektu un kurai ir izdevējdarbības pieredze un tajā nav konstatēti
normatīvo aktu pārkāpumi, t.i.:
1.10.1. grāmatas izdevējam nav pasludināts 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 saimnieciskā
darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam
beigu termiņam Grāmatas izdevējs būs likvidēts;
1.10.2. grāmatas izdevējam Latvijā un 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 150 EUR;
2. Atbalstāmo grāmatu projektu valodas funkcionālie stili
2.1. Zinātniskās un populārzinātniskās valodas stils (zinātniski un populārzinātniski raksti,
pētījumi, monogrāfijas, referāti, konferenču materiāli u.c.).
2.2. Publicistiskas valodas stils (publicistiska rakstura grāmatas un raksti, reportāžas u.c.).
2.3. Daiļliteratūras valodas stils (romāni, dzeja, stāsti, apcerējumi, dienasgrāmatas u.c.).
3. Kvalitātes atbilstības kritēriji:

5 punkti
4 punkti

3.1. Tematiskā aktualitāte
Iesniegtais grāmatas projekts pilnīgi atbilst Vadlīnijām tematiski.
Iesniegtais grāmatas projekts drīzāk atbilst Vadlīnijām tematiski. Grāmatas
projekta tēma ir viena no Vadlīnijās minētajām prioritārajām tēmām, tomēr

Ja grāmatas druku veiks Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras tipogrāfija „Latvijas karte”, tad tās
izmaksas veidos daļu no aizsardzības nozares finansējuma grāmatas projekta īstenošanai.
1
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projektā tiek apskatīti arī citi jautājumi.
Iesniegtais grāmatas projekts daļēji atbilst Vadlīnijām tematiski. Grāmatas
projekta būtiska satura daļa ir saistīta ar aizsardzības nozares jautājumiem,
tostarp ar prioritārajām tēmām.
Iesniegtais grāmatas projekts drīzāk neatbilst Vadlīnijām tematiski.
Grāmatas projekta tēma ir cita, tomēr manuskriptā tiek pieminētas ar
aizsardzības nozari saistītas tēmas, kas nav minētas starp prioritārajām tēmām.
Iesniegtais grāmatas projekts pilnīgi neatbilst Vadlīnijām tematiski.
3.2. Projekta apraksts
Iesniegtā grāmatas projekta apraksts ir pilnīgs un atbilst Vadlīnijās
noteiktajam iesniedzamajam apjomam.
Iesniegtā grāmatas projekta apraksts nav pilnīgs, tomēr pēc saziņas ar
projekta iesniedzēju, tiek novērsti trūkumi, un projekta apraksts atbilst
Vadlīnijās noteiktajam iesniedzamajam apjomam.
Iesniegtā grāmatas projekta apraksts nav pilnīgs, un pēc saziņas ar projekta
iesniedzēju, tiek novērsta vairāk kā puse trūkumu, un projekta apraksts daļēji
atbilst Vadlīnijās noteiktajam iesniedzamajam apjomam.
Iesniegtā grāmatas projekta apraksts nav pilnīgs, un pēc saziņas ar projekta
iesniedzēju, tiek novērsta mazāk nekā puse trūkumu, un projekta apraksts
daļēji atbilst Vadlīnijās noteiktajam iesniedzamajam apjomam.
Iesniegtā grāmatas projekta apraksts nav pilnīgs, un pēc saziņas ar projekta
iesniedzēju, trūkumi netiek novērsti, un projekta apraksts neatbilst Vadlīnijās
noteiktajam iesniedzamajam apjomam.
3.3. Projekta apraksta izvērtējums
1. Projekta autori ir aizsardzības nozarei zināmi, uzticami, publikāciju
uzskaitījums ir vērā ņemams, iepriekšēja pieredze ar darbiem par
aizsardzības nozares tematiem (iespējama iepriekšēja pozitīva sadarbība).
2. Piesaistītais grāmatas projekta zinātniskais redaktors ir ar atbilstošu
pieredzi.
3. Grāmatas projekta mērķis ir skaidrs un saprotams.
4. Projekta mērķauditorija sakrīt ar aizsardzības nozares prioritārajām
mērķauditoriju.
5. Grāmatas tehniskā specifikācija ir skaidra, proti, norādīta tirāža, grāmatas
vizuālais noformējums u.c.
6. Izdales sarakstā norādīts, cik grāmatas eksemplāru pienāksies
Aizsardzības ministrijai par līdzfinansēšanu vai cita veida atbalstu, tas ir
procentuāli atbilstošs atbalsta apmēram.
7. Grāmatas popularizēšanas aktivitātes ir publiskas, pieejamas pēc iespējas
lielākai sabiedrības daļai.
8. Grāmatas projekta līdzfinansētāji ir aizsardzības nozarei zināmi un
uzticami.
9. Grāmatas izmaksas ir attiecināmas, detalizētas un pamatotas. Sadarbības
īstenošanai izstrādātā tāme atbilst nozares izmaksām, finansējuma
piešķiršana ir pamatota un lietderīga. Salīdzinātas grāmatas sagatavošanas
un izdošanas izmaksas dažādās izdevniecībās un tipogrāfijās, t.sk. Latvijas
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras tipogrāfijā „Latvijas karte”.
10. Projekta iesniedzējs ir rīcībspējīga fiziska persona, juridiska persona,
valsts iestāde vai pašvaldības iestāde, kuras rīcībā ir nepieciešamie finanšu
resursi, cilvēkresursi, personāla kvalifikācija un pieredze, lai sekmīgi
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īstenotu izdevējdarbības projektu un kurai ir izdevējdarbības pieredze un
tajā nav konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, t.i.:
10.1. grāmatas izdevējam nav pasludināts 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 saimnieciskā darbība, uzsākta
tiesvedība par bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu
termiņam Grāmatas izdevējs būs likvidēts;
10.2. grāmatas izdevējam Latvijā un 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 150 EUR.
Iesniegtais grāmatas projekts atbilst visiem 5 punktu skalā ietvertajiem
kritērijiem, izņemot jebkuru vienu kritēriju.
Iesniegtais grāmatas projekts atbilst visiem 5 punktu skalā ietvertajiem
kritērijiem, izņemot jebkurus divus kritērijus.
Iesniegtais grāmatas projekts atbilst visiem 5 punktu skalā ietvertajiem
kritērijiem, izņemot jebkurus trīs vai četrus kritērijus.
Iesniegtais grāmatas projekts atbilst visiem 5 punktu skalā ietvertajiem
kritērijiem, izņemot jebkurus piecus vai vairāk kritērijus.
3.4. Saturiskais izpildījums1
Grāmatas projekta saturiskais izpildījums ir augstvērtīgs, ietvertās atsauces ir
balstītas uz ticamiem avotiem, šāda veida grāmatas projekts nav iepriekš
publicēts vai arī nav vairs pieejams.
Grāmatas projekta saturiskais izpildījums ir ļoti labs, ietvertās atsauces ir
balstītas uz ticamiem avotiem, līdzīgs grāmatas projekts ir iepriekš publicēts,
tomēr vairs nav vairs pieejams.
Grāmatas projekta saturiskais izpildījums ir labs, ietvertās atsauces ir balstītas
uz ticamiem avotiem, tomēr līdzīgs grāmatas projekts ir iepriekš publicēts un
joprojām ir pieejams.
Grāmatas projekta saturiskais izpildījums ir viduvējs, ietvertās atsauces ir
balstītas uz apšaubāmiem avotiem, līdzīgs grāmatas projekts ir iepriekš
publicēts un joprojām ir pieejams.
Grāmatas projekta saturiskais izpildījums ir vājš, ietvertās atsauces nav
balstītas uz avotiem, līdzīgs grāmatas projekts ir iepriekš publicēts un ir vēl
pieejams.

Izvērtējumu par saturisko izpildījumu sniedz nozares kompetentā iestāde (par vēsturiskiem jautājumiem
– Latvijas Kara muzejs, par militārajiem jautājumiem – Nacionālie bruņotie spēki).
1
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Pielikums Nr.2
Aizsardzības nozarē prioritāri
atbalstāmo sabiedrisko projektu
vadlīnijām 2019.–2021. gadam

Filmu projektu izvēles parametru detalizācija
1. Iesniegtais filmas projekta apraksts satur:
1.1. ziņas par filmas autoriem (t.sk. autoru pieredzi);
1.2. informāciju par filmas mērķi un mērķauditoriju;
1.3. ziņas par filmas tehniskajām specifikācijām;
1.4. filmas izplatīšanas un aktualizēšanas stratēģiju;
1.5. informāciju par iespējamajiem sadarbības partneriem un/vai līdzfinansētājiem projekta
realizēšanai;
1.6. filmas kopējām izmaksām un lūgtā finansējuma apmēru;
1.7. apliecinājumu, ka projekta iesniedzējs ir rīcībspējīga fiziska persona, juridiska
persona, valsts iestāde vai pašvaldības iestāde, kuras rīcībā ir nepieciešamie finanšu
resursi, cilvēkresursi, personāla kvalifikācija un pieredze, lai sekmīgi īstenotu filmu
projektu un kurai ir filmu ražošanas pieredze un tajā nav konstatēti normatīvo aktu
pārkāpumi, t.i.:
1.7.1. filmas autoram nav pasludināts 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 saimnieciskā darbība, uzsākta
tiesvedība par bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam
filmas autors būs likvidēts;
1.7.2. filmas autoram Latvijā un 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 150 EUR.
2. Atbalstāmo filmu projektu iedalījums
2.4. Mākslas filmas jeb spēlfilmas;
2.5. Dokumentālās filmas;
2.6. Populārzinātniskās filmas.
3. Kvalitātes atbilstības kritēriji:

5 punkti
4 punkti

3 punkti

2 punkti

3.1. Tematiskā aktualitāte
Iesniegtais filmas projekts pilnīgi atbilst Vadlīnijām tematiski.
Iesniegtais filmas projekts drīzāk atbilst Vadlīnijām tematiski. Filmas
projekta tēma ir viena no Vadlīnijās minētajām prioritārajām tēmām, tomēr
projektā tiek apskatīti arī citi jautājumi.
Iesniegtais filmas projekts daļēji atbilst Vadlīnijām tematiski. Filmas
projekta vērā ņemama satura daļa ir saistīta ar aizsardzības nozares
jautājumiem, tostarp ar prioritārajām tēmām.
Iesniegtais filmas projekts drīzāk neatbilst Vadlīnijām tematiski. Filmas
projekta tēma ir cita, tomēr sižetā tiek pieminētas ar aizsardzības nozari
saistītas tēmas, kas nav minētas starp prioritārajām tēmām.
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Iesniegtais filmas projekts pilnīgi neatbilst Vadlīnijām tematiski.
3.2. Projekta apraksts
Iesniegtā filmas projekta apraksts ir pilnīgs un atbilst Vadlīnijās noteiktajam
iesniedzamajam apjomam.
Iesniegtā filmas projekta apraksts nav pilnīgs, tomēr pēc saziņas ar projekta
iesniedzēju, tiek novērsti trūkumi, un projekta apraksts atbilst Vadlīnijās
noteiktajam iesniedzamajam apjomam.
Iesniegtā filmas projekta apraksts nav pilnīgs, un pēc saziņas ar projekta
iesniedzēju, tiek novērsta vairāk kā puse trūkumu, un projekta apraksts daļēji
atbilst Vadlīnijās noteiktajam iesniedzamajam apjomam.
Iesniegtā filmas projekta apraksts nav pilnīgs, un pēc saziņas ar projekta
iesniedzēju, tiek novērsta mazāk nekā puse trūkumu, un projekta apraksts
daļēji atbilst Vadlīnijās noteiktajam iesniedzamajam apjomam.
Iesniegtā filmas projekta apraksts nav pilnīgs, un pēc saziņas ar projekta
iesniedzēju, trūkumi netiek novērsti, un projekta apraksts neatbilst Vadlīnijās
noteiktajam iesniedzamajam apjomam.
3.3. Projekta dokumentācijas izvērtējums
1. Projekta autori ir aizsardzības nozarei zināmi, uzticami, iepriekšēja
pieredze ar darbiem par aizsardzības nozares tematiem (iespējama
iepriekšēja pozitīva sadarbība).
2. Filmas projekta mērķis ir skaidrs un saprotams.
3. Projekta mērķauditorija sakrīt ar aizsardzības nozares noteikto
mērķauditoriju.
4. Filmas tehniskā specifikācija ir skaidra un informācija visaptveroša
(norādīts apjoms, vizuālais noformējums u.c.)
5. Izplatīšanas un aktualizēšanas stratēģijā norādīts, kas un kādā veidā
popularizēs filmu. Filmas popularizēšanas aktivitātes ir publiskas,
pieejamas pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai.
6. Filmas projekta līdzfinansētāji ir aizsardzības nozarei zināmi un
uzticami.
7. Filmas izmaksas ir attiecināmas, detalizētas un pamatotas. Sadarbības
īstenošanai izstrādātā tāme atbilst nozares izmaksām, finansējuma
piešķiršana ir pamatota un lietderīga.
8. Projekta iesniedzējs ir rīcībspējīga fiziska persona, juridiska persona,
valsts iestāde vai pašvaldības iestāde, kuras rīcībā ir nepieciešamie finanšu
resursi, cilvēkresursi, personāla kvalifikācija un pieredze, lai sekmīgi
īstenotu izdevējdarbības projektu un kurai ir izdevējdarbības pieredze un
tajā nav konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, t.i.:
8.1.filmas projekta autoriem nav pasludināts 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 saimnieciskā darbība, uzsākta
tiesvedība par bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu
termiņam filmas autors būs likvidēts;
8.2.filmas projekta autoriem Latvijā un 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
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4 punkti
3 punkti
2 punkti
1 punkts

5 punkti

4 punkti

3 punkti

2 punkti

1 punkts

katrā valstī pārsniedz 150 EUR.
Iesniegtais filmas projekts atbilst visiem 5 punktu
kritērijiem, izņemot jebkuru vienu kritēriju.
Iesniegtais filmas projekts atbilst visiem 5 punktu
kritērijiem, izņemot jebkurus divus kritērijus.
Iesniegtais filmas projekts atbilst visiem 5 punktu
kritērijiem, izņemot jebkurus trīs vai četrus kritērijus.
Iesniegtais filmas projekts atbilst visiem 5 punktu
kritērijiem, izņemot jebkurus piecus vai vairāk kritērijus.

skalā ietvertajiem
skalā ietvertajiem
skalā ietvertajiem
skalā ietvertajiem

3.4. Saturiskais izpildījums
Filmas projekta saturiskais izpildījums ir augstvērtīgs, ietvertie fakti ir
balstīti uz ticamiem avotiem, šāda veida filmas projekts nav iepriekš realizēts
un publicēts.
Filmas projekta saturiskais izpildījums ir ļoti labs, ietvertie fakti ir balstīti uz
ticamiem avotiem, līdzīgs filmas projekts ir iepriekš realizēts un publicēts,
tomēr tas ir zaudējis aktualitāti.
Filmas projekta saturiskais izpildījums ir labs, ietvertie fakti ir balstīti uz
ticamiem avotiem, tomēr līdzīgi filmas projekti ir iepriekš realizēti, publicēti
un joprojām ir aktuāli.
Filmas projekta saturiskais izpildījums ir viduvējs, ietvertie fakti ir balstīti uz
apšaubāmiem avotiem, līdzīgs filmas projekts ir iepriekš publicēts un
joprojām aktuāls.
Filmas projekta saturiskais izpildījums ir vājš, ietvertie fakti nav balstīti uz
avotiem, līdzīgs filmas projekts ir iepriekš publicēts un joprojām aktuāls.
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