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Uzaicinājums izteikt ieinteresētību EACEA/07, lai varētu sastādīt tādu ekspertu sarakstu, kuru pienākums būs palīdzēt “Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras” izpildaģentūrai (1) Kopienas
programmu vadīšanā izglītības, audiovizuālajā, kultūras, jaunatnes un pilsoniskuma jomā
(2008/C 67/09)
1.

Ievads
Komisija 2007. gada 8. februārī pieņēma Lēmumu 2007/114/EK. Šis lēmums groza Lēmumu
2005/56/EK, ar ko izveido Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru Eiropas
Kopienas darbību vadīšanai izglītības, audiovizuālajā un kultūras jomā (še turpmāk “Aģentūra”), kā
arī pagarina Aģentūras darbības laiku līdz 2015. gadam.
Aģentūrai ir juridiska identitāte, un tā atrodas Briselē. Tās uzdevums ir Komisijas pārraudzībā
īstenot noteiktas daļas vairāk nekā 15 programmās un darbībās, ko finansē ar Kopienas līdzekļiem,
izglītības un mācību, aktīvā pilsoniskuma, jaunatnes, audiovizuālajā un kultūras jomā, kā arī
ieguldot Eiropas izglītības informācijas tīklā Eurydice. Aģentūras pārziņā ir tai uzticēto programmas
daļu vadības galvenie aspekti, jo īpaši aicinājumu izteikt priekšlikumus izsludināšana, projektu atlase
un dotāciju nolīgumu parakstīšana, finanšu pārvaldība, projektu apsekošana (starpziņojumi un gala
ziņojumi), saziņa ar saņēmējiem un pārbaudes uz vietas.
Šo uzaicinājumu izteikt ieinteresētību pārvalda izpildaģentūra sadarbībā ar Eiropas Komisiju. Šī
uzaicinājuma rezultātā izraudzītajiem ekspertiem, iespējams, arī uzdos palīdzēt Aģentūras atbildīgajiem ģenerāldirektorātiem (ĢD EAC, INFSO, AIDCO) dienesta pienākumu izpildē (vispārēja politikas
un programmu koordinēšana, paziņojumi, to daļu pārvaldība, kas Aģentūras pārziņā).
Brīdinām, ka šī uzaicinājuma izrādīt ieinteresētību rezultātā sastādītais saraksts neuzliek Aģentūrai
vai Komisijai pienākumu piešķirt pakalpojumu līgumu izraudzītajiem kandidātiem.

2.

Uzaicinājuma mērķis
Aģentūra izsludina uzaicinājumu izteikt ieinteresētību, lai saņemtu pretendentu pieteikumus un
varētu sastādīt tādu ekspertu sarakstu, kuru pienākums būtu palīdzēt veikt šādus uzdevumus.
a) To priekšlikumu izvērtēšana, kas saņemti pēc uzaicinājumiem izteikt priekšlikumus.
b) Projektu novērtēšana un apsekošana:
— projektu ziņojumu novērtēšana,
— produktu un projektu rezultātu novērtēšana,
— projektu uzraudzība un to realizācijas vietu apmeklējumi,
— visi pārējie uzdevumi saistībā ar programmu un projektu analīzi un/vai apsekošanu.
c) Īpaši pētījumi un analīze saistībā ar darbības jomām.
Ekspertu uzdevums būs palīdzēt Aģentūrai vai, vajadzības gadījumā, Komisijai iepriekšminēto uzdevumu izpildē, pamatojoties uz programmu mērķiem, uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus noteiktajām prioritātēm un kritērijiem, ka arī uz pretendentiem pieejamajiem ceļvežiem un rokasgrāmatām.

(1) un tās atbildīgajiem ģenerāldirektorātiem.
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3.

Attiecīgās programmas

3.1.

Izglītība un profesionālā sagatavošana

3.1.1.

Rīcības programma mūžizglītības jomā (1),
tostarp Eiropas izglītības informācijas tīkls (Eurydice)
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/index_en.htm

3.1.2.

Programma Erasmus Mundus (2),
tostarp jaunā programma, ko pieņems 2009. gadā.
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_fr.html

3.1.3.

Erasmus Mundus External Co-operation Window (EM ECW) (3)
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/documents/ecw_leaflet.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm

3.1.4.

Īpašais nolīgums ar ASV (4)
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-usa/call_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/usa/index_en.htm

3.1.5.

Īpašais nolīgums ar Kanādu (5)
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-canada/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/index_en.htm

3.1.6.

Programma Tempus (6)
Šai programmai izraudzīto ekspertu sarakstu izmantos Komisijas dienesti un Aģentūra, piešķirot tai
attiecīgo pilnvarojumu.
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html

3.1.7.

Sadarbības programma ar industrializētajām valstīm ICI (Padomes Regula (EK) Nr. 1934/2006 ( 7)).

(1) OV L 327, 24.11.2006., 45. lpp.
(2) OV L 345, 31.12.2003., 1. lpp.
(3) Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 99/2000 (1999. gada 29. decembris) attiecībā uz palīdzības sniegšanu partnervalstīm
Austrumeiropā un Vidusāzijā (OV L 12, 18.1.2000., 1. lpp.). Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1638/2006
(2006. gada 24. oktobris), ar ko paredz vispārējos noteikumus Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta izveidošanai (OV L 310, 9.11.2006., 1. lpp.). Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1905/2006 (2006. gada
18. decembris), ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā (OV L 378, 27.12.2006., 41. lpp.).
(4) Padomes Lēmums 2006/910/EK (2006. gada 4. decembris) par Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm, ar ko atjauno programmu sadarbībai augstākās izglītības un arodizglītības un arodapmācību jomā
(OV L 346, 9.12.2006., 33. lpp.).
5
( ) Padomes Lēmums 2006/964/EK (2006. gada 18. decembris), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un
Kanādas valdību, ar ko izveido sadarbības programmu augstākās izglītības, apmācības un jaunatnes jomā (OV L 397,
30.12.2006., 14. lpp.).
(6) OV L 120, 8.5.1999., 30. lpp. Lēmums, kas grozīts ar Padomes Lēmumu 2000/460/EK (OV L 183, 22.7.2000., 16. lpp. un
ar Padomes Lēmumu 2002/601/EK (OV L 195, 24.7.2002., 34. lpp.). Padomes Regula (EK) Nr. 1085/2006 (2006. gada
17. jūlijs), ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA) (OV L 210, 31.7.2006., 82. lpp.). Regula (EK)
Nr. 1638/2006. Regula (EK) Nr. 1905/2006.
7
( ) OV L 405, 30.12.2006., 37. lpp.
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3.2.

Kultūra

3.2.1.

Programma “Kultūra” (1)
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

3.3.

Jaunatne

3.3.1.

Programma “Jaunatne darbībā” (2)
http://ec.europa.eu/youth/yia/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

3.4.

Pilsoniskums

3.4.1.

Programma “Eiropa pilsoņiem” (2007.–2013. g.) (3)
http://ec.europa.eu/citizenship/index_fr.html
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

3.5.

Audiovizuālā joma

3.5.1.

Programma “MEDIA 2007” (4)
http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/2007/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/media/index_en.htm

3.6.

Programmas noslēguma posmā
Uzdevumi, kas minēti 2. punktā, proti, jo īpaši uzdevumi saistībā ar projektu novērtēšanu un apsekošanu var attiekties arī uz noslēguma posmā esošām programmām, proti:
a) otrais posms Kopienas darbības programmā izglītības jomā Socrates, kas apstiprināta ar Eiropas
Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 253/2000/EK (5);
b) otrais posms Kopienas darbības programmā profesionālās izglītības jomā Leonardo da Vinci, kas
apstiprināta ar Padomes Lēmumu 1999/382/EK (6);
c) Kopienas darbības programma “Jaunatne”, kas apstiprināta ar Eiropas Parlamenta un Padomes
Lēmumu Nr. 1031/2000/EK (7);
d) Kopienas programma “Kultūra 2000”, kas apstiprināta ar Eiropas Parlamenta un Padomes
Lēmumu Nr. 508/2000/EK (8);
e) Eiropas audiovizuālo darbu veicināšanas un izstrādes programma (MEDIA Plus — Izstrāde,
izplatīšana un popularizēšana) (2001–2005), kas apstiprināta ar Padomes Lēmumu
2000/821/EK (9);

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1903/2006/EK (2006. gada 12. decembris), ar ko izveido programmu
“Kultūra” (2007.–2013. g.) (OV L 378, 27.12.2006., 22. lpp.).
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1719/2006/EK (2006. gada 15. novembris), ar ko izveido programmu
“Jaunatne darbībā” laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam (OV L 327, 24.11.2006., 30. lpp.).
(3) Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1904/2006/EK (2006. gada 12. decembris), ar ko laikposmam
no 2007. līdz 2013. gadam izveido programmu “Eiropa pilsoņiem”, lai sekmētu aktīvu Eiropas pilsonību
(OV L 378, 27.12.2006., 32. lpp.).
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1718/2006/EK (2006. gada 15. novembris) par atbalsta programmas īstenošanu Eiropas audiovizuālajā nozarē (MEDIA 2007) (OV L 327, 24.11.2006., 12 lpp.).
(5) OV L 28, 3.2.2000., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 885/2004 (OV L 168,
1.5.2004., 1. lpp.).
(6) OV L 146, 11.6.1999., 33. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK)
Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).
(7) OV L 117, 18.5.2000., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 885/2004.
(8) OV L 63, 10.3.2000., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 885/2004.
(9) OV L 336, 30.12.2000., 82. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 885/2004.
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f) mācību programma Eiropas audiovizuālo programmu speciālistiem (MEDIA-Training) (2001–
2005), kas apstiprināta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 163/2001/EK ( 1);
g) vairākgadu programma (2004–2006) informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) efektīvai
integrēšanai izglītības un mācību sistēmās Eiropā (“mācības tiešsaistē”) (Eiropas Parlamenta un
Padomes Lēmums Nr. 2318/2003/EK (2));
h) Kopienas rīcības programma aktīvas Eiropas pilsonības (sabiedriskās līdzdalības) veicināšanai
(Padomes Lēmums 2004/100/EK (3));
i) Kopienas rīcības programma to Eiropas līmeņa organizāciju sekmēšanai, kas darbojas jaunatnes
lietu jomā (Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 790/2004/EK (4));
j) Kopienas rīcības programma to Eiropas mēroga organizāciju sekmēšanai, kas darbojas izglītības
un mācību jomā, un konkrētu darbību atbalstam šajās jomās (Eiropas Parlamenta un Padomes
Lēmums Nr. 791/2004/EK (5));
k) Kopienas rīcības programma to Eiropas līmeņa organizāciju sekmēšanai, kas darbojas kultūras
jomā (Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 792/2004/EK (6));
l) projekti augstākās izglītības jomā, ko var finansēt no palīdzības pasākumiem ekonomiskai
sadarbībai ar Āzijas jaunattīstības valstīm (Padomes Regula (EEK) Nr. 443/92 (7))
m) universitāšu sadarbības programmas Tempus trešais posms (2000–2006);
Programmu tiesiskais pamats un ar to īstenošanu saistītā informācija ir pieejama šajā tīmekļa vietnē:
http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm
Šo ekspertu sarakstu galvenokārt sastāda, lai nodrošinātu palīdzību iepriekšminēto programmu
vadībā, tomēr to var izmantot arī citām darbībām attiecīgajās jomās.

4.

Atlases procedūra
Ekspertus izraugās, pamatojoties uz viņu profesionālajām spējām un pieteikumu iesniegšanas uzaicinājumā norādīto uzdevumu īstenošanas metodēm.

4.1.

Pieteikumu iesniegšana
Pretendenti tiek aicināti iesniegt pieteikumus, izmantojot tiešsaistē pieejamo veidlapu un ievērojot
Aģentūras tīmekļa vietnē pieejamās norādes.
Pretendentiem ar pieteikuma veidlapas palīdzību ir jāsniedz apstiprinājums tam, ka viņiem piemīt
spējas un profesionālā pieredze, kas prasīta atbilstoši tās (to) programmas(-u) mērķiem, uz ko viņi
piesakās. Pieteikuma veidlapa tiešsaistē, uzaicinājuma noslēguma datums, kā arī pieteikumu iesniegšanas noteikumi ir pieejami šādā adresē:
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

OV L 26, 27.1.2001., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 885/2004.
OV L 345, 31.12.2003., 9. lpp.
OV L 30, 4.2.2004., 6. lpp.
OV L 138, 30.4.2004., 24. lpp.
OV L 138, 30.4.2004., 31. lpp.
OV L 138, 30.4.2004., 40. lpp.
OV L 52, 27.2.1992., 1. lpp.
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Atbilstības kritēriji

4.2.1. Visām programmām kopīgs kr itēr ijs
Pieteikuma iesniedzējiem ir jābūt vismaz 4 gadu profesionālai pieredzei, kas atbilst tai programmai,
kam viņi piesakās.

4.2.2. Programmu specif iskie kr itēr iji
Parasti aicinājums attiecas uz fiziskām personām, kas ir tādu valstu pilsoņi, kuras ir programmu
dalībvalstis, nosakot attiecīgus specifiskus kritērijus dažādām programmām.
4.2.2.1. Rīcības programma izglītības un mūžapmācības jomā (LLP), ieskaitot informācijas tīklu Eurydice.
Izņemot programmu Jean Monnet, uzaicinājums attiecas tikai uz fiziskām personām, kas ir šādu
valstu pilsoņi:
— Eiropas Savienības dalībvalstis;
— EBTA valstis, kas ir EEZ dalībvalstis, atbilstoši EEZ nolīgumā minētajiem nosacījumiem;
— kandidātvalstis, kas izmanto pirmspievienošanās stratēģijas priekšrocības;
— Rietumbalkānu valstis, ciktāl ir piemērojams noslēgtais pamatnolīgums par to līdzdalību
Kopienas programmās;
— Šveice, ciktāl ir piemērojams ar šo valsti noslēgtais divpusējais nolīgums.
Saistībā ar programmu Jean Monnet uzaicinājums attiecas uz fiziskām personām bez pilsonības ierobežojuma.
4.2.2.2. Programmas Erasmus Mundus un Erasmus Mundus External Co-operation Window (EM ECW).
Uzaicinājums attiecas uz fiziskām personām bez pilsonības ierobežojuma.
4.2.2.3. Noteikti pamatnolīgumi ar ASV un Kanādu
Uzaicinājums attiecas uz fiziskām personām ar Eiropas Savienības dalībvalstu un, attiecīgi, Amerikas
Savienoto Valstu vai Kanādas pilsonību.
4.2.2.4. Programma Tempus
Uzaicinājums attiecas uz fiziskām personām ar Eiropas Savienības dalībvalstu, kā arī partnervalstu
pilsonību. (Rietumbalkānu, Austrumeiropas, Vidusjūras reģiona dienvidu un Vidusāzijas valstis),
kuru saraksts ir pieejams šeit:
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html
4.2.2.5. Programma “Kultūra” (2007.–2013. g.)
Uzaicinājums attiecas uz fiziskām personām, kas ir šādu valstu pilsoņi:
— Eiropas Savienības dalībvalstis;
— EBTA valstis, kas ir EEZ dalībvalstis, atbilstoši EEZ nolīgumā minētajiem nosacījumiem;
— kandidātvalstis, kas izmanto pirmspievienošanās stratēģijas priekšrocības;
— Rietumbalkānu valstis, ciktāl ir piemērojams noslēgtais pamatnolīgums par to līdzdalību
Kopienas programmās.

C 67/55

C 67/56

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4.2.2.6. Programma “Jaunatne darbībā”
Uzaicinājums attiecas uz fiziskām personām, kas ir šādu valstu pilsoņi:
— Eiropas Savienības dalībvalstis;
— EBTA valstis, kas ir EEZ dalībvalstis, atbilstoši EEZ nolīgumā minētajiem nosacījumiem;
— kandidātvalstis, kas izmanto pirmspievienošanās stratēģijas priekšrocības;
— Rietumbalkānu valstis, ciktāl ir piemērojams noslēgtais pamatnolīgums par to līdzdalību
Kopienas programmās.
— Šveice, ciktāl ir piemērojams ar šo valsti noslēgtais divpusējais nolīgums.
4.2.2.7. Programma “Eiropa pilsoņiem” (2007.–2013. g.)
Uzaicinājums attiecas uz fiziskām personām, kas ir šādu valstu pilsoņi:
— Eiropas Savienības dalībvalstis;
— EBTA valstis, kas ir EEZ dalībvalstis, atbilstoši EEZ nolīgumā minētajiem nosacījumiem;
— kandidātvalstis, kas izmanto pirmspievienošanās stratēģijas priekšrocības;
— Rietumbalkānu valstis, ciktāl ir piemērojams noslēgtais pamatnolīgums par to līdzdalību
Kopienas programmās.
4.2.2.8. Programma “MEDIA 2007”
Uzaicinājums attiecas uz fiziskām personām, kas ir šādu valstu pilsoņi:
— Eiropas Savienības dalībvalstis;
— EBTA valstis, kas ir EEZ dalībvalstis, atbilstoši EEZ nolīgumā minētajiem nosacījumiem;
— kandidātvalstis, kas izmanto pirmspievienošanās stratēģijas priekšrocības;
— Rietumbalkānu valstis, ciktāl ir piemērojams noslēgtais pamatnolīgums par to līdzdalību
Kopienas programmās;
— Šveice.
4.3.

Atlases kritēriji
Ekspertus izraudzīsies, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:
— pierādīta kompetence jomās, kas saistītas ar 3. punktā uzskaitītajām programmām;
— spējas strādāt angļu, franču vai vācu valodā, prasme sastādīt tekstus angļu vai franču valodā;
izraudzītajiem ekspertiem būs jāraksta novērtējumi angļu vai franču valodā;
— iemaņas darbā ar vispārizmantojamām datorprogrammām un pietiekama pieredze personālo
datoru lietošanā, kas dod iespēju piekļūt novērtējuma vietnei(-ēm), lejuplādēt novērtējuma
priekšlikumus un veidlapas, tiešsaistē ievadīt, noglabāt un nosūtīt attiecīgos novērtējumus
priekšlikumiem, ziņojumiem, projektu produktiem un/vai rezultātiem.
Pieredze starpvalstu projektu vadībā, programmu un/vai projektu novertēšanā, citu valodu zināšanas
papildus iepriekšminētajām, kā arī prasmes, kas ļauj veikt piedāvājumu finansiālu un budžeta analīzi
tiks uzskatītas par papildu priekšrocību.
Katru pretendentu izvērtēs atbilstoši šā uzaicinājuma 4.3. punktā minētajiem kritērijiem. Aģentūra
informēs pretendentus par to iekļaušanu potenciālo ekspertu sarakstā vai par to pieteikumu noraidījumu.
Šo sarakstu, iespējams, izmantos ekspertu komisiju izveidei un/vai ekspertu izraudzīšanai noteiktu
uzdevumu veikšanai. Tas ir derīgs visu Aģentūrai deleģēto iepriekšminēto programmu darbības laiku
(līdz 2013. gada 31. decembrim) un, vajadzības gadījumā, to varētu arī izmantot no šīm
programmām atlasīto projektu īstenošanas posmā.

12.3.2008.

12.3.2008.

LV

5.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Ekspertu uzaicināšana
Aģentūra vai — vajadzības gadījumā, Komisija ekspertu komisiju izveidē ievēros līdzsvaru un
nodrošinās ekspertu pienācīgu rotāciju. Tā ņems arī vērā pretendentu ģeogrāfisko izcelsmi, valodu
zināšanas un profesionālo darbību. Piemērojot viskvalificētāko ekspertu izraudzīšanās principu,
Aģentūra vai — vajadzības gadījumā — Komisija, arī centīsies nodrošināt sieviešu un vīriešu līdzsvarotu dalību.
Atbilstoši vajadzībām pienākumi, iespējams, būs jāpilda Aģentūras, Komisijas telpās vai no attāluma,
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.
Pakalpojumu līgumus varēs noslēgt gan eksperti, gan — gadījumā, ja tos nodarbina juridiska
persona, — pēdējās pilnvarots pārstāvis. Izraudzīto ekspertu atalgojuma pamatā būs skala, kas
piemērojama līguma parakstīšanas brīdī. Viņu ceļa un uzturēšanās izdevumus atmaksās, pamatojoties uz Komisijā spēkā esošajiem noteikumiem.
Līguma modelis, kurā ir ietverts atalgojuma apmērs, kā arī uzturēšanās un pārcelšanās izdevumu
atmaksāšanas noteikumi, ir pieejams Aģentūras vietnē.

6.

Interešu konflikts
Lai nodrošinātu ekspertu neatkarību, pildot tiem uzticētos pienākumus, viņiem būs jāparaksta
deklarācija, kurā viņi apliecinās, ka nepastāv interešu konflikts starp viņu izvērtējumam nodotajām
darbībām, piedāvājumiem, ziņojumiem, lietām, produktiem un/vai rezultātiem un viņu pašu agrākiem, pašreizējiem vai turpmākiem darba pienākumiem.
Cita starpā, viņi paši nedrīkst būt personiski iesaistīti darbībās, piedāvājumos vai projektos, uz
kuriem attiecas viņiem uzticētie darba pienākumi. Tālab pretendentus lūgs norādīt savu iespējamo
līdzdalību programmā(-s), uz kuru(-ām) viņi piesakās. Izraudzītos ekspertus lūgs apstiprināt šo
informāciju, pirms viņus uzaicinās piedalīties kādā atlases vai novērtēšanas procedūrā.
Izraudzītajiem ekspertiem savā darbā jāapliecina pienācīga ētiskā stingrība, kā arī jo īpaši jāievēro
viņu rīcībā esošās informācijas un dokumentu konfidencialitāte. Tālab līgumā ir iekļauti īpaši
noteikumi.
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