Reăistrācijas Nr. __

Daugavpilī, 2008. gada 28. jūnijā

Rektors___________________
A.Barševskis
Domes
priekšsēdētājs_____________
E.KrastiĦa

PROFESIONĀLO MAĂISTRA GRĀDU
sabiedrības pārvaldē

ieguvis

personas kods 111111-11111

VĀRDS UZVĀRDS

Ar Izglītības un vadības fakultātes Domes
200_. gada _. __________
lēmumu Nr. __

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un
kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu
objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu)
akadēmisku un profesionālu atzīšanu.
Diploma pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni,
kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekĜaut norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī
ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoĦās sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informāciju nesniedz,
norāda iemeslu.

DIPLOMA PIELIKUMS
PD C Nr.0000
1. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS ĪPAŠNIEKU

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Uzvārds:
Vārds:
Dzimšanas datums:
Studenta personas kods:

UZVĀRDS
VĀRDS
00.00.0000.
000000 - 00000

2. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU

2.1. Kvalifikācijas nosaukums:
Profesionālais maăistrs sabiedrības pārvaldē
2.2. Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:
vadības zinātne un administrēšana
2.3. Kvalifikāciju piešėīrušās iestādes nosaukums un statuss:
Daugavpils Universitāte, akreditēta 29.01.2004., valsts dibināta universitāte
2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā
2.5. Mācību un eksaminācijas valoda: latviešu
3. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI

3.1. Kvalifikācijas līmenis:
maăistra profesionālais grāds
3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas sākuma un beigu datums:
2 gadu nepilna laika studijas, 60 Latvijas kredītpunkti, 90 ECTS
kredītpunkti, no 200_.g. _._. līdz 200_.g. _._.
3.3. UzĦemšanas prasības:
augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība
4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM

4.1. Studiju veids: nepilna laika studijas
4.2. Programmas prasības:
padziĜināti apgūt teorētiskos kursus, kas ietver sabiedrības vadības studiju
programmai raksturīgās jomas;

izveidot viengabalainu teorētisku skatījumu par valsts pārvaldes struktūras un
funkciju būtību un attīstīt profesionālo vajadzību kritiski vērtēt un izvērtēt savu
darbību un lēmumus plašākā Latvijas valsts un ES attīstības tendenču kontekstā;
veicināt profesionālo spēju attīstību realizēt profesionālās funkcijas Valsts un
pašvaldību pārvaldes struktūrās un iesaistīties šīs sfēras politikas un tās
realizēšanas prakses pilnveidošanā;
apgūt pētnieciskā darba metodoloăiju, veicot patstāvīgus pētījumus izvēlētā
sabiedrības un iestāžu vadības darba jomā, apkopot pētījuma rezultātus maăistra
darbā un aizstāvēt to

4.3. Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:
KURSA NOSAUKUMS

KREDĪT-

ECTS

PUNKTI

KREDĪTI

VĒRTĒJUMS

A – STUDIJU KURSI, KAS NODROŠINA JAUNĀKO SASNIEGUMU APGUVI TEORIJĀ
UN PRAKSĒ

Politikas socioloăija
Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas
realizēšana sabiedrībā
Eiropas Savienības pamatnostādnes
Valsts pārvaldes ētika
Publiskās pārvaldes reformas
Darba tiesības
Ekoloăija

2

3

8 (Ĝoti labi)

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

8 (Ĝoti labi)
8 (Ĝoti labi)
8 (Ĝoti labi)
8 (Ĝoti labi)
9 (teicami)
8 (Ĝoti labi)

B – PĒTNIECISKĀ DARBA, JAUNRADES DARBA, PROJEKTĒŠANAS DARBA UN
VADĪBZINĪBU STUDIJU KURSI

Mūsdienu organizāciju vadīšana
Vadības psiholoăija
Vadītāja praktiskā psiholoăija
Darbs ar personālu un personāla
mijiedarbības process
Problēmas un risinājumi
socioloăiskajās teorijās
Korupcija un tās novēršana
Domāšanas sistemoloăija
Zinātniski pētnieciskā darba
organizācija un analīze
Karjeras izaugsmes treniĦš

2
2
1

3
3
1,5

9 (teicami)
8 (Ĝoti labi)
8 (Ĝoti labi)

2

3

8 (Ĝoti labi)

1
2
2
2

1,5
3
3
3

8 (Ĝoti labi)
8 (Ĝoti labi)
8 (Ĝoti labi)
8 (Ĝoti labi)

1

1,5

8 (Ĝoti labi)

1,5
1,5
3
3
1,5

8 (Ĝoti labi)
8 (Ĝoti labi)
8 (Ĝoti labi)
8 (Ĝoti labi)
8 (Ĝoti labi)

C – PEDAGOĂIJAS UN PSIHOLOĂIJAS STUDIJU KURSI

Profesionālās attīstības treniĦš
Garīgums kā mijiedarbības līdzeklis
Saskarsmes psiholoăija
Runas māksla
Stresa vadīšanas psiholoăija

1
1
2
2
1

KURSA NOSAUKUMS

KREDĪT-

ECTS

PUNKTI

KREDĪTI

6

9

VĒRTĒJUMS

PRAKSE

Maăistra prakse

9 (teicami)

VALSTS PĀRBAUDĪJUMI

Integrētais eksāmens Valsts pārvaldē
Maăistra darbs „Vadītāja vadības
stils un savstarpējo attiecību
īpatnības grupā”

9 (teicami)

20

30

8 (Ĝoti labi)

4.4. Atzīmju sistēma:
ATZĪME
10
9
8
7
6
5
4
3–1

ATZĪMES NOZĪME
izcili
teicami
Ĝoti labi
labi
gandrīz labi
viduvēji
gandrīz viduvēji
neapmierinoši

4.5. Kvalifikācijas klase:
nav
5. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU

5.1. Turpmākās studiju iespējas:
turpināt studijas doktorantūrā
5.2. Profesionālais statuss:
nav
6. PAPILDINFORMĀCIJA

6.1. Sīkāka informācija:
dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu PD C Nr. 0000;
Daugavpils Universitātes profesionālā maăistra studiju programma
“Sabiedrības un iestāžu vadība” ir akreditēta
6.2. Papildinformācijas avoti:
Daugavpils Universitāte
Vienības ielā 13, LV – 5400
tālr. 5422180, fakss: 5422890
e-pasts: du@du.lv

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS

7.1. Datums: _._.200_.
7.2.

Paraksts ____________ Zaiga Ikere

7.3.

Parakstītāja ieĦemamais amats: Daugavpils Universitātes rektors

7.4.

Oficiālais zīmogs:

8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ

Skat. nākamās divas lappuses

Reăistrācijas Nr. __

Daugavpilī, 2008. gada 28. jūnijā

Rektors___________________
A.Barševskis
Domes
priekšsēdētājs_____________
E.KrastiĦa

Iegūtā kvalifikācija atbilst piektajam
profesionālās kvalifikācijas līmenim

PROFESIONĀLO MAĂISTRA GRĀDU
sabiedrības pārvaldē
un
iestāžu vadītāja kvalifikāciju

ieguvis

personas kods 111111-11111

VĀRDS UZVĀRDS

Ar Izglītības un vadības fakultātes Domes
200_. gada _. __________
lēmumu Nr. __

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras
organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un
nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu.
Diploma pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu,
saturu un statusu. Tajā neiekĜauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai.
Informāciju sniedz visās astoĦās sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informāciju nesniedz, norāda iemeslu.

DIPLOMA PIELIKUMS
PDF Nr. 0000
1. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Uzvārds:
Vārds:
Dzimšanas datums:
Studenta personas kods:

UZVĀRDS
VĀRDS
00.00.0000.
000000 - 00000

2. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU

2.1. Kvalifikācijas nosaukums:
Iestāžu vadītājs, profesionālais maăistra grāds sabiedrības pārvaldē
2.2. Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:
vadības zinātne un administrēšana
2.3. Kvalifikācijas piešėīrējas institūcijas nosaukums un statuss:
Daugavpils Universitāte, akreditēta 29.01.2004., valsts dibināta universitāte
2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā
2.5. Mācību un eksaminācijas valoda: latviešu
3. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI

3.1. Kvalifikācijas līmenis:
profesionālais maăistra grāds, piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis
3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums:
3 gadu nepilna laika studijas, 100 Latvijas kredītpunkti, 150 ECTS kredītpunkti, no
200_.g. _._. līdz 2008.g. 09.06.
3.3. UzĦemšanas prasības:
augstākā akadēmiskā vai 2. līmeĦa profesionālā augstākā izglītība
4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM

4.1. Studiju veids: nepilna laika studijas
4.2. Programmas prasības:
padziĜināti apgūt teorētiskos kursus, kas ietver sabiedrības vadībai raksturīgās jomas;
izveidot viengabalainu teorētisku skatījumu par valsts pārvaldes struktūras un funkciju
būtību un attīstīt profesionālo vajadzību kritiski vērtēt un izvērtēt savu darbību un lēmumus
plašākā Latvijas valsts un ES attīstības tendenču kontekstā;

veicināt profesionālo spēju attīstību realizēt profesionālās funkcijas Valsts un pašvaldību
pārvaldes struktūrās un iesaistīties šīs sfēras politikas un tās realizēšanas prakses
pilnveidošanā;
apgūt pētnieciskā darba metodoloăiju, veicot patstāvīgus pētījumus izvēlētā sabiedrības un
iestāžu vadības darba jomā, apkopot pētījuma rezultātus maăistra darbā un aizstāvēt to
4.3. Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:
KURSA NOSAUKUMS

KREDĪT-

ECTS

PUNKTI

KREDĪTI

VĒRTĒJUMS

STUDIJU KURSI, KAS NODROŠINA JAUNĀKO SASNIEGUMU APGUVI TEORIJĀ UN
PRAKSĒ

Projektu izstrādāšana un vadīšana
Valsts Civildienesta organizēšana un
attīstība
Politikas socioloăija
Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas
realizēšana sabiedrībā
Eiropas Savienības pamatnostādnes
Valsts pārvaldes ētika
Cilvēktiesības
Darba tiesības
Komerctiesības
Administratīvais process iestādē
Makroekonomika
Mikroekonomika
Lietvedības dokumentu izstrādāšana,
noformēšana un arhīva darba
organizēšana
Publiskās pārvaldes reformas
Ekoloăija
Svešvaloda (franču)

2

3

8 (Ĝoti labi)

2
2

3
3

9 (teicami)
9 (teicami)

1
2
2
2
2
2
2
2
2

1,5
3
3
3
3
3
3
3
3

10 (izcili)
9 (teicami)
9 (teicami)
9 (teicami)
9 (teicami)
9 (teicami)
7 (labi)
8 (Ĝoti labi)
8 (Ĝoti labi)

2
2
2
2

3
3
3
3

9 (teicami)
9 (teicami)
9 (teicami)
9 (teicami)

PĒTNIECISKĀ, JAUNRADES, PROJEKTĒŠANAS DARBA UN VADĪBZINĪBU STUDIJU
KURSI

Mūsdienīga organizāciju vadīšana
Vadības psiholoăija
Vadītāja praktiskā psiholoăija
Korupcija un tās novēršana
Darbs ar personālu un personāla
mijiedarbības process
Problēmas un risinājumi
socioloăiskajās teorijās
Finansu analīze
Domāšanas sistemoloăija
Zinātniski pētnieciskā darba
organizācija un analīze
Karjeras izaugsmes treniĦš
Darbs ar biroja programmatūru

2
2
1
2

3
3
1,5
3

7 (labi)
9 (teicami)
9 (teicami)
9 (teicami)

2

3

9 (teicami)

1
2
2

1,5
3
3

8 (Ĝoti labi)
9 (teicami)
8 (Ĝoti labi)

1
1
1

1,5
1,5
1,5

9 (teicami)
8 (Ĝoti labi)
7 (labi)

KURSA NOSAUKUMS
Svešvaloda (angĜu)

KREDĪT-

ECTS

PUNKTI

KREDĪTI

1

1,5

9 (teicami)

1
2
2

1,5
3
3

7 (labi)
8 (Ĝoti labi)
10 (izcili)

26

39

10 (izcili)

20

30

10 (izcili)

VĒRTĒJUMS

PEDAGOĂIJAS UN PSIHOLOĂIJAS STUDIJU KURSI

Garīgums kā mijiedarbības līdzeklis
Saskarsmes psiholoăija
Runas māksla
PRAKSE

Maăistra prakse
VALSTS PĀRBAUDĪJUMS

Maăistra darbs „Valsts ilgtermiĦa
mērėprogrammas „Lībieši
Latvijā” ex-post novērtējums”

4.4. Atzīmju sistēma:
ATZĪME
10
9
8
7
6
5
4
3–1

ATZĪMES NOZĪME
izcili
teicami
Ĝoti labi
labi
gandrīz labi
viduvēji
gandrīz viduvēji
neapmierinoši

4.5. Kvalifikācijas klase:
nav
5. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU

5.1. Turpmākās studiju iespējas:
turpināt studijas doktorantūrā
5.2. Profesionālais statuss:
nav
6. PAPILDINFORMĀCIJA

6.1. Sīkāka informācija:
dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu PDF Nr. 0000;
Daugavpils Universitātes profesionālā maăistra studiju programma “Sabiedrības un
iestāžu vadība” ir akreditēta
6.2. Papildinformācijas avoti:
Daugavpils Universitāte
Vienības ielā 13, LV – 5400
tālr. 65422180, fakss: 65422890
e-pasts: du@du.lv

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS

7.1. Datums: 09.06.2008.
7.2.

Paraksts ____________ Arvīds Barševskis

7.3.

Pielikuma apstiprinātāja amats: Daugavpils Universitātes rektors

7.4.

Zīmogs:

8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ

Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības pakāpē ir
divu veidu programmas: vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmas.
Reflektantus uzĦem augstskolā/koledžā saskaĦā ar vispārīgajiem augstskolas/koledžas uzĦemšanas
noteikumiem. Augstskolas/koledžas var noteikt arī specifiskas uzĦemšanas prasības (piemēram,
noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā
attiecīgās studiju programmas apguvei).

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo augstāko
izglītību. Bakalaura un maăistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā izglītībā.
Akadēmiskās izglītības mērėis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt teorētisko
pamatu profesionālai darbībai.

Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – KP)1, no
tiem obligātā daĜa ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daĜa ir ≥20 KP (30 ECTS), bakalaura darbs ir
≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daĜa. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoĦi semestri.
Maăistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk kā 20
KP (30 ECTS) ir maăistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātĦu nozares
izvēlētās jomas teorētiskās atziĦas ≥30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju aktuālo problēmu aspektā ≥15
KP (22,5 ECTS).
Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaĦā ar valsts akadēmiskās izglītības
standartu.
Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziĜinātu zināšanu apguvi konkrētā
nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un tehnoloăijas, un
sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoăiskajam darbam šajā nozarē.
Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo programmu
apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS), tās veido: vispārizglītojošie kursi ≥20 KP (30 ECTS), nozares
teorētiskie pamati ≥36 KP (54 ECTS), profesionālā specializācija ≥60 KP (90 ECTS), izvēles kursi ≥6
KP (9 ECTS), prakse ≥26 KP (39 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥12 KP (18
ECTS).
Maăistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS): jaunākie
sasniegumi nozarē, teorijā un praksē ≥7 KP (10,5 ECTS), prakse ≥6 KP (9 ECTS), valsts pārbaudījums,
tai skaitā noslēguma darbs ≥ 20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoăijas
un citi kursi.
Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maăistrantūrā, bet maăistra grādu
ieguvējiem – doktorantūrā. Maăistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības un
farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas) un to ieguvēji var turpināt
studijas doktorantūrā.
Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maăistra programmām pastāv vairāki citi
programmu veidi.
• Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc kuru apguves
iegūst ceturtā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 KP (120–180
ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi var turpināt studijas otrā
līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmās.
• Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst piektā
līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc
bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves.
Abos gadījumos jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26 KP (39
ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu, tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS)
apjomā. Ja 240 kredītpunktu programma ietver bakalaura programmas obligāto daĜu, tad absolventi
iegūst tiesības stāties maăistrantūrā.
Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešėirts viena veida zinātniskais grāds –
doktors. UzĦemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maăistra grāds. Doktora grādu piešėir personai, kura
sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša zinātnieka vadībā
izstrādājusi un publiski aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriăinālu pētījumu rezultātus un sniedz
jaunas atziĦas dotajā zinātĦu nozarē. Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā
doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas.
Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski vienota anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai
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Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēĜas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam studiju gadam paredzētais
apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēėinot Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas
kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5.

monogrāfija. Doktora grādu piešėir promocijas padomes. Doktora grāda piešėiršanu pārrauga MK
izveidota Valsts zinātniskā kvalifikācijas komisija.
Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu:
Apguves
līmenis
Ĝoti augsts

augsts

vidējs

zems

Atzīme

Skaidrojums

Aptuvenā
ECTS atzīme

10

izcili (with distinction)

A

9

teicami (excellent)

A

8

Ĝoti labi (very good)

B

7

labi (good)

C

6

gandrīz labi (almost good)

D

5

viduvēji (satisfactory)

E

4

gandrīz viduvēji (almost satisfactory)

E/FX

negatīvs vērtējums (unsatisfactory)

Fail
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Kvalitātes nodrošināšana. SaskaĦā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un koledžas var
izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, akreditētā
studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta satversme un koledžai nolikums. Lēmumu par
programmas akreditāciju pieĦem Akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas akreditāciju –
Augstākās izglītības padome.
Papildinformācija:
1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv
http://www.aic.lv
2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv

