
 

Nodibinājuma "ABLV Charitable Foundation” 
Reģistrācijas numurs: 40008108111 

Elizabetes iela 21A-104, Rīga, LV-1010  

Atbalsta pieteikuma forma 
programma “Palīdzēsim 21.11” 
 

1. PALĪDZĪBAS SAŅĒMĒJS 
Aizpilda palīdzības saņēmējs, ja sasniedzis 18 gadu vecumu, vai nepilngadīga bērna aizbildnis 

Vārds un uzvārds  Personas kods  

Dzimšanas datums  

Dzīves apstākļi (dzīvo ģimenē, patstāvīgi u.c.)   

 

Profesionālā attīstība / ārpus skolas intereses   

 

 
2. PIETEIKUMA IESNIEDZĒJS 
Aizpilda nepilngadīga bērna aizbildnis 

Vārds un uzvārds  Personas kods  

Radniecības pakāpe ar palīdzības saņēmēju 

 

 

 

 3. KONTAKTINFORMĀCIJA 
Aizpilda palīdzības saņēmējs, ja sasniedzis 18 gadu vecumu, vai nepilngadīga bērna aizbildnis 

Tālrunis  

E-pasta adrese  

Deklarētā dzīvesvietas adrese 
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4. PIEPRASĪJUMS 

Aprakstiet konkrēto pieprasīto pakalpojumu vai nodarbību, par kuru vēlaties saņemt fonda atbalstu 

 Svešvalodu 
apmācību kurss 

 Transportlīdzekļa 
vadītāja kvalifikācijas 
iegūšanas apmācība 

 Augstākās izglītības 
programmas apguve 
Latvijā 

 Studējošā stipendija 

 Cits 

Aprakstiet konkrētā pakalpojuma vai nodarbības nepieciešamību bērnam/jaunietim 

 

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums un kontaktinformācija 

 

Pieprasītās palīdzības apjoms (EUR)  

Cita svarīga informācija      

 

 
5. IESNIEGUMAM PIEVIENOJAMO DOKUMENTU KOPIJAS  

5.1. Palīdzības saņēmēja dzimšanas apliecība; 

5.2. Cietušā vecāka apliecinājums par statusu vai izziņa par cietušā statusu palīdzības saņēmējam, 
un/vai bojāgājušā radinieka miršanas apliecība; 

5.3. Aizbildņa, palīdzības saņēmēja personas apliecinošs dokuments; 

5.4. Bāriņtiesas lēmums par aizbildņa iecelšanu pār nepilngadīgu bērnu/-iem; 

5.5. Informācija par pieprasītā pakalpojuma izmaksām no pakalpojuma sniedzēja – piedāvājums, līgums, 
izmaksu tāme pa pozīcijām u.c; 

5.6. Sekmju izraksts par iepriekšējo semestri. 

 Ar šo apliecinu, ka par konkrēto pieprasīto pakalpojumu netiek saņemts atbalsts no cita pakalpojuma      
sniedzēja 
Parakstot šo pieteikumu, apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, kā arī izsaku savu piekrišanu šajā pieteikumā sniegto personas 
datu apstrādei saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ar mērķi izskatīt atbalsta sniegšanas iespējas Nodibinājuma "ABLV Charitable 
Foundation” apstiprinātās labdarības programmas “Palīdzēsim 21.11” ietvaros. 

 
 
Rīga, 20____.gada ____.__________________        ___________________________ 
                                           /iesniedzēja paraksts/ 
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