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Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, jā-
atzīstas, ka tik sniegiem bagātu ziemu mēs sen 
neesam piedzīvojuši. Šajā sakarībā pašvaldības 
aģentūra “Saimnieks’’ mobilizēja savu dienes-
tu, mainot pat darba laikus, lai kaut cik sekmīgi 
veiktu ceļu un ielu attīrīšanu no sniega, it sevišķi 
nelabvēlīgajos laika apstākļos. Cerēsim, ka turp-
māk laiks uzlabosies, jo praktiski jau klāt pava-
sara mēnesis – marts. Vienlaicīgi informējam 
iedzīvotājus, ka šogad pašvaldībai izdalītā ceļa 
nauda, salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir krietni 
mazāka un sastāda tikai 70,1% no 2009.gadā iz-
dalītajām finansēm. Neskatoties uz to jāsaka, ka 
kopumā darbu šajā ziemā bija daudz vairāk, un 
praktiski līdz šim laikam veikti samērā labi, iz-
ņemot atsevišķus gadījumus, ka iedzīvotāju vēl-
mes bija, lai ātrāk un operatīvāk visu notīrītu.

Šeit jāpaskaidro, ka atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām visi pašvaldības ceļi klasificēti 
pēc šķirām, (pavisam 4 šķiras), kuri tiek tīrīti 
atbilstoši sastādītajiem grafikiem noteiktā secī-
bā. Pirmajā kārtā tiek tīrīti pirmās šķiras ceļi un 
ielas, pārējie atbilstoši šķiru klasifikācijas secī-
bā. Pēc šo darbu ierīkošanas uz ceļiem un ie-
lām tiek tīrīti pagalmi. Problēmas pagalmu, kā 
arī ielu tīrīšanā sagādā novietotās privātās au-
tomašīnas. Turpmāk ielu un ceļu tīrīšanas kla-
sifikācija un grafiki tiks publicēti domes mājas 
lapā www.stopini.lv.

Paldies visiem iedzīvotājiem, kuri zvanī-
ja, atgādināja un ar sapratni izturējās pret šīm 
problēmām, jo nav iespējams dažās stundās iz-
tīrīt no sniega sanesumiem visus pašvaldības 
ceļus un ielas. Un tomēr ir viens jautājums, par 
kuru jārunā un jāizskaidro lietas būtība līdz ga-
lam. Runa ir par ceļiem un ielām, kā arī par at-
sevišķu ielu un ceļu posmiem, kuri skaitās kā 
privātīpašums. Bieži vien pat vairākās apdzī-
votās vietās īpašumu robežas iet pa ielas vidu. 
Iznāk tā, ka iela vai ceļš pieder desmit jeb vai-
rākiem desmitiem īpašnieku. Cilvēki zvana un 
izsaka pašvaldībai pretenzijas, kāpēc šīs ielas 
netiek tīrītas, jo cilvēks ir deklarējies un mak-
sā nodokļus. Runa nav tikai par to, ka valsts 
šāda veida īpašumu uzturēšanai un uzkopšanai 
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līdzekļus vispār nepiešķir, bet Satiksmes mi-
nistrijas uzdevumā VAS “Latvijas Valsts Ceļi’’ 
iekšējā audita daļa regulāri veic kontroles par 
izlietoto finansu līdzekļu izlietošanas likumību, 
lietderību un pareizību pašvaldībās.

Varam saprast cilvēku neapmierinātību šajā 
jautājumā – nodokļus maksā, tai skaitā arī par 
transporta līdzekļiem, bet pakalpojumu nesaņem.

Šīs problēmas minētajos gadījumos ir jārisi-
na pašiem īpašniekiem. Vienlaicīgi jāpaskaidro, 
ka šie risinājumi nav vienkārši, ir darbietilpīgi, 
ilglaicīgi un saistīti ar finansiāliem izdevumiem.

Ja privātajā zemes īpašumā ietilpst arī ie-
las daļa, tad jāveic ielas uzturēšanai nepiecieša-

mā zemes gabala atdalīšana no kopējā īpašuma, 
respektīvi, jāveic uzmērīšana, robežplāna izstrā-
dāšana. Kopumā ņemot ja ielā šādi īpašnieki ir 
vairāki, tad vēlams izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu, kura rezultātā izveidotos viens zemes īpa-
šums visai ielai sarkano līniju robežās. Nākošais 
etaps ir izstrādāt ielas izbūves projektu, veikt tā 
realizāciju un tad risināt jautājumu par minētās 
ielas nodošanu pašvaldībai, kura pēc pārņemša-
nas veiks šīs ielas uzturēšanu un remontu.

Ja šādu procedūru nevēlas veikt, tad ir ie-
spējams slēgt līgumu ar PA “Saimnieks” vai 
kādu citu uzņēmumu par minētās ielas vai ceļa 
uzturēšanu un remontiem.
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10. un 24.februâra sçdçs (protokoli Nr.19 un Nr.20) nolemts:

ZIÒO 67910901
(26.01.2010.-25.02.2010.)

26.01. – Tika saņemta informācija par to, 
ka Ulbrokā, Dauguļu ielā 1 deg šķūnis. Iero-
doties notikuma vietā, tika noskaidrots, ka SIA 

“Kronus” teritorijā deg angārs ar koka skaidām. 
Uz vietas strādāja vairākas Valsts ugunsdrošī-
bas un glābšanas dienesta brigādes;

28.02. – Tika saņemta informācija par ģi-
menes skandālu Avotu ielā. Ierodoties notiku-
ma vietā, sadzīviska rakstura konflikts tika at-
risināts uz vietas;

– Tika saņemta informācija par ģimenes 
skandālu Sauriešos. Ar skandāla rīkotājiem 
tika veiktas profilaktiskas pārrunas un konflikts 
tika atrisināts uz vietas;

2.02. – Pie administratīvās atbildības tika 
saukta persona, kas Sauriešos smēķēja daudz-
dzīvokļu nama kāpņu telpā;

4.02. – Tika saņemta informācija par to, ka 
Juglas sanatorijas internātpamatskolā 14 gadī-
ga skolniece atrodas stiprā alkohola reibuma 
stāvoklī. Ierodoties minētajā skolā, tika no-
skaidrota skolnieces personība. Skolniece ar 
Ātrās medicīniskās palīdzības brigādi tika no-
gādāta slimnīcā medicīniskās palīdzības snieg-
šanai;

5.02. – Tika saņemta informācija par ģime-
nes skandālu Vālodzēs. Skandāla rīkotājs uz 
pieteikuma pamata tika nogādāts uz VP Salas-
pils iecirkni līdz pilnīgai atskurbšanai, jo, atro-
doties alkohola reibuma stāvoklī, var nodarīt 
kaitējumu sev vai apkārtējiem;

6.02. – Tika saņemta informācija par ģime-
nes konfliktu Dreiliņos. Ierodoties notikuma 
vietā, noskaidrots, ka skandāla rīkotājs atrodas 
alkohola reibuma stāvoklī un grib izdarīt paš-

nāvību. Tika izsaukta Ātrā medicīniskā palīdzī-
ba un iereibusī persona tika nogādāta uz psihi-
atrisko slimnīcu;

8.02. – Tika saņemta informācija par to, 
ka Upeslejās, nama Nr.5 kāpņu telpā guļ bez-
pajumtnieks. Ierodoties norādītajā adresē, tika 
noskaidrota vīrieša personība, un bezpajumt-
niekam palūgts atstāt kāpņu telpu;

– Tika saņemta informācija par to, ka Drei-
liņos bērnam ir uzbrucis suns bez uzpurņa un 
pavadas;

9.02. – Tika saņemta informācija par ģi-
menes skandālu Dreiliņos. Ierodoties notikuma 
vietā, tika noskaidrots, ka sadzīviska rakstura 
konflikts izcēlies kopīgas alkohola lietošanas 
laikā. Konflikts tika atrisināts uz vietas;

– Tika saņemta informācija par ģimenes 
skandālu Dreiliņos. Skandāla rīkotājs uz pietei-
kuma pamata tika nogādāts uz VP Salaspils ie-
cirkni līdz pilnīgai atskurbšanai, jo, atrodoties 
alkohola reibuma stāvoklī, var nodarīt kaitēju-
mu sev vai apkārtējiem;

10.02. – Tika saņemta informācija par ģi-
menes skandālu Dreiliņos. Skandāla rīkotājs uz 
pieteikuma pamata tika nogādāts uz VP Salas-
pils iecirkni līdz pilnīgai atskurbšanai;

11.02. – Pie administratīvās atbildības tika 
saukta nepilngadīga persona, kas Juglas sana-
torijas internātpamatskolas telpās atradās alko-
hola reibuma stāvoklī;

17.02. – Pie administratīvās atbildības tika 
saukta persona, kas Sauriešos smēķēja daudz-
dzīvokļu nama kāpņu telpā;

22.02. – Tika saņemta informācija par to, 
ka Institūta ielas nama nr.13 pagrabā atrodas 
aizdomīgas personas. Nekavējoties ierodoties 
minētajā adresē, tika konstatēts, ka nama nr.13 
pagraba durvis atrodas atvērtā stāvoklī. Ieejot 
un apsekojot pagraba telpas, tika pamanītas 
divas aizdomīgas personas. Minētās personas 

tika aizturētas un noskaidrotas viņu personības. 
Uz uzdotajiem jautājumiem personas atbildē-
ja neadekvāti, kā rezultātā radās aizdomas, ka 
personas atrodas narkotisko vielu reibumā, un 
tās tika nogādātas uz Valsts policijas Salaspils 
iecirkni;

23.02. – Veicot sabiedriskās kārtības no-
drošināšanu Stopiņu novadā, Ulbrokā, blakus 
mājai Institūta ielā nr.36 tika pamanīts vīrietis, 
kurš, ieraugot policijas automašīnu, aizgriezās 
un gāja prom. Vīrietis tika panākts un aizturēts. 
Personības noskaidrošanas laikā tika noskaid-
rots, ka minētais vīrietis dienu iepriekš jau no-
nācis pašvaldības policijas redzeslokā, kad tika 
aizturēts Institūta ielas nama nr.13 pagrabtelpā. 
Līdz ar ko tika veikta apkārtējās teritorijas ap-
sekošana un Institūta ielas nr.36 pagrabtelpu 
pārbaude. Ieejot vienā no pagrabtelpām, kon-
statēts, ka vairāki pagrabi ir uzlauzti. Apseko-
jot ēkas apkārtni, vienā no Institūta ielas nr.36 
kāpņu telpām tika atrasta rūtaina soma, kurā 
atradās dažādas mantas. Par notikušo tika in-
formēts VP Salaspils iecirknis, minētā persona 
tika nogādāta pašvaldības policijas iecirknī līdz 
Valsts policijas Salaspils iecirkņa darbinieku 
ierašanās brīdim;

24.02. – Tika saņemta informācija par ģi-
menes skandālu Sauriešos. Ierodoties notikuma 
vietā, konflikts tika atrisināts uz vietas;

VP Salaspils policijas iecirknī līdz atskurb-
šanai nogādātas 4 personas, pārrunas veiktas ar 
36 personām, pēc Stopiņu novada domes sais-
tošajiem noteikumiem sodītas 2 personas, par 
transporta novietošanu tam neparedzētā vietā 
protokolus – paziņojumus saņēmuši 3 autova-
dītāji, pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa pie administratīvās atbildības sauktas 
7 personas.

Ziņas sagatavotas pēc Stopiņu novada 
pašvaldības policijas materiāliem.

Pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumu 3  z
personām;

Atbrīvot dzīvojamo telpu 5 personām; z
Atteikt uzņemt 1 personu Pašvaldībai pie- z

derošās dzīvojamās telpas izīrēšanas Vispārējā 
kārtībā nodrošināmo personu rindā;

Atjaunot zemes nomas līgumu un mazdārzi- z
ņiem 5 personām;

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 3  z
īpašumiem;

Atļaut reģistrēt privātos zemes gabalus  z
Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā 4 LR ne-
pilsoņiem;

Atļaut uzsākt 2 zemes ierīcības projektu  z
izstrādi;

Apstiprināt 1 zemes ierīcības projektu; z
Neiebilst detālplānojuma projekta izstrādei  z

2 īpašumiem;
Apstiprināt 1 detālplānojumu; z

Saskaņot reģistrācijas apliecības izsniegšanu  z
rūpniecisko spridzināšanas darbu veikšanai 
SIA “Sprādziens”, adrese Stopiņu novads, Sau-
rieši, Daugavas iela 8, ar nosacījumu, ka tiek 
ievēroti būvniecību un attiecīgo jomu regulējo-
šie un citi normatīvie akti;

Saskaņot reģistrācijas apliecības izsniegšanu  z
rūpniecisko spridzināšanas darbu veikšanai 
SIA “Vulkan”, adrese Stopiņu novads, Saurieši, 
Daugavas iela 8, ar nosacījumu, ka tiek ievēro-
ti būvniecību un attiecīgo jomu regulējošie un 
citi normatīvie akti;

slēgt dāvinājuma līgumu ar uzlikumu ar  z
biedrību “Latvijas Futbola federācija” par 
mākslīgo futbola laukumu segumu dāvināju-
mu;

Slēgt trīspusējo līgumu par bērna uzņemša- z
nu privātā pirmskolas izglītības iestādē, kuru ir 
izvēlējušies bērna vecāki ar 5 bērnu vecākiem; 

Izsniegt tirdzniecības atļauju IK “KVL” tirz- z
niecībai ar lietotiem apģērbiem Sauriešos pie 
katlu mājas un Upeslejās tirgus vietā;

Atļaut uz desmit gadiem iznomāt nedzīvoja- z
mās telpas Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu 
novads, ar kopējo platību 50,7(piecdesmit 
komats septiņi) kvadrātmetri Ulbrokas pasta 
nodaļas darbības nodrošināšanai,

Atļaut iznomāt Ulbrokas kultūras nama tel- z
pas 2 personām pasākumu rīkošanai;

Noteikt šādus izcenojumus Ulbrokas meža  z
kapu kapličas izmantošanai:

kapličas izmantošana bez saldējamās 1) 
kameras – Ls 15.00 (t.sk.PVN)

kapličas izmantošana ar saldējamo kame-2) 
ru – Ls 20.00 (t.sk.PVN)diennaktī;

katra nākamā diennakts saldējamās 3) 
kameras izmantošanai – Ls 5.00 (t.sk.
PVN)
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10.februāra sēdē protokols Nr.19 ir pie-
ņemts lēmums par pašvaldības funkcijas “par 
bērnu nodrošināšanu ar vietu pirmskolas iz-
glītības iestādē” izpildi un rindas uz vietu PII 
mazināšanas iespējas, pērkot pakalpojumu no 
privātām PII.

Ar lēmumu Jūs varat iepazīties mājas lapā 
www.stopini.lv sadaļās jaunumi un izglītība.

Paskaidrojums un atbildes uz interesējo-
šiem vecāku jautājumiem pēc pieņemtā lēmu-
ma būtības:

1.Piekrītot slēgt trīspusējo Vienošanās lī-
gumu starp bērna vienu no vecākiem, Stopiņu 
novada domi un privāto pirmskolas izglītības 
iestādi, vecāks piekrīt bērna izslēgšanai no rin-
das uz vietu PII Stopiņu novada pirmskolas iz-
glītības iestādēs.

2.Vecākiem līdz bērna skolas gaitu uzsāk-
šanai ir tādi paši nosacījumi privātajā izglītības 
iestādē, kā novada pirmskolas izglītības iestādi 
apmeklējot.

3.Stopiņu novada dome sedz bērna uztu-
rēšanās izdevumus privātajā izglītības iestādē, 

bērna vecāks maksā tikai ēdināšanas maksu 
tādā apmērā, kāda ir noteikta PII “Pienenīte” 
tekošajā mācību gadā. Šogad ēdināšanas mak-
sa ir noteikta Ls1,20.

4.Vai ir jāslēdz līgums ar noteiktu privāto 
izglītības iestādi? Nē, tā ir brīva vecāku izvēle, 
privātajai izglītības iestādei ir jābūt licencētai 
un jāpiekrīt trīspusējā līguma nosacījumiem.

5.Trīspusējā līgumā ir iestrādāti nosacījumi, 
kas rada vecākiem drošības sajūtu, ka vieta tiks 
nodrošināta līdz skolas gaitu uzsākšanai un ne-
būs jāmaksā papildus maksājumi?:

Jā, trīspusējais līgums paredz, ka, ja privātā 
izglītības iestāde lauž līgumu, tā atmaksā Sto-
piņu novada domei visus iemaksātos līdzekļus 
un bērna vecākiem kompensē izdevumus, kas 
saistīti ar bērna turpmākajām gaitām kādā citā 
PII līdz skolas gaitu uzsākšanai. 

Ja dome lauž trīspusējo vienošanās līgu-
mu, tad Dome kompensē privātajai izglītības 
iestādei radušos plānotos nākotnes ieņēmumus 
un bērna vecākiem kompensē izdevumus, kas 
saistīti ar bērna turpmākajām gaitām kādā citā 

PII līdz skolas gaitu uzsākšanai vai nodroši-
na bērnu ar vietu Stopiņu novada pašvaldības 
pirmskolas izglītības iestādē.

Vecāki var lauzt trīspusējo līgumu, bet jārē-
ķinās, ka vieta rindā uz vietu PII Stopiņu nova-
dā ir zaudēta un jāstājas atkārtoti.

Uz šo pakalpojumu var pretendēt tie bēr-
nu vecāki, kuru bērns pusotru gadu ir rindā uz 
vietu Stopiņu novada PII un, kuru viens no ve-
cākiem ir vismaz pusotru gadu deklarējis savu 
dzīvesvietu Stopiņu novadā. Līgums tiek slēgts 
ar nākamo mēnesi, kā ir spēkā šie nosacījumi, 
nav jāgaida jaunais mācību gada sākums, kā 
tas ir pie pabalstiem, kurus izmaksā, bet no rin-
das bērns neizstājas. Tādejādi Stopiņu novada 
dome plāno efektīgāk pildīt pašvaldības funk-
ciju un samazināt rindas uz vietu PII.

Neskaidrības gadījumā lūdzam zvanīt Vitai 
Paulānei, tālr. 67910771; 26455773 vai sūtīt uz 
e pastu vita.paulane@stopini.lv.

Ceram uz privāto izglītības iestāžu un bēr-
nu vecāku atsaucību!

Informâcija vecâkiem,  
kuru bçrns ir reìistrçts uz vietu Stopiòu novada pirmskolas 

izglîtîbas iestâdç PII “Pienenîte” un uz vietu pirmskolas 
izglîtîbas apguvei grupâs Stopiòu pamatskolâ

Izdarīt Saistošos noteikumos sekojošu grozījumus:
1.1. 5. punktu, izteikt sekojošā redakcijā:
“5. Noteikumos paredzētā kārtība attiecas uz reklāmu, reklāmas nesē-

ju, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Sto-
piņu novada administratīvās teritorijas publiskajās vietās.”,

1.2. Izslēgt 10. punktu, 
1.3. Papildināt un labot 13. punktu, liekot komatu starp vārdiem 

“reklāmu, izkārtni,” un aiz tiem papildinot ar vārdiem un pieturzīmēm 

“ziņojumu, afišu un plakātu”. 
1.4. Izslēgt 38.3. punktu,
1.5. Punktā 53. izslēgt vārdus: “punktā 37. un 38. minētajām”.”
2.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēša-

nas informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte”.

Novada domes priekšsēdētājs J. Pumpurs

Izdarīt Saistošos noteikumos sekojošu grozījumus:
1.1. Punktā 3. un 30. aiz burtiem Nr. daudzpunktu vietā papildināt 

ar cipariem 23/09,
1.2.Izslēgt 14.punktu, 
1.3. Izslēgt 26.punktu, 

1.4.Izslēgt 30.punktu.
2.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēša-

nas informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte”.

Novada domes priekšsēdētājs J. Pumpurs

2010. gada 27. janvārī  Nr. 2/10
Stopiņu novadā  (protokols Nr. 18; p. 4.2.3.)

Saistošie noteikumi 
“Grozījumi 2009. gada 11. novembra saistošajos noteikumos Nr. 23/09  

“Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu  
publiskās vietās Stopiņu novada teritorijā””

2010. gada 27. janvārī Nr. 3/10
Stopiņu novadā  (protokols Nr. 18, p. 6.13.)

Saistošie noteikumi 
“Grozījumi 2009. gada 11. novembra saistošajos noteikumos Nr. 24/09  

“Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas  
izvietošanu Stopiņu novada teritorijā””



4

2010.gada februāris

Arī PII “Pienenīte” šajā mēnesī valda īsti 
sportiska noskaņa un olimpiskais gars. Ie-
dvesmojušies no mūsu novada sporta spē-
lēm, kurās guvām 1. vietu starp uzņēmumu 
un iestāžu darbinieku komandām un ziemas 
olimpiskajām spēlēm Vankūverā, 20.februāra 
sestdienā nolēmām noorganizēt mūsu iestā-
des darbinieku ģimeņu sporta dienu ar jaut-
rām stafetēm, individuālajām disciplīnām un 
noslēgumā, protams, apbalvošana un desiņu 
cepšana. Nebaidoties no februāra puteņa, uz 
šo pasākumu bija ieradušies apmēram 50 lieli 
un mazi ziemas prieku baudītāji. Visatraktīvā-
kās bija Sarkanu, Lutkevicu, Jākobsonu, Za-
poļsku, Pušņenkovu u.c. ģimenes. Tas aplieci-
na, ka mēs gribam un protam aktīvi un vese-
līgi atpūsties kopā arī brīvdienās, izmantojot 
līdzpaņemtās ragavas, slēpes, nūjas. Visiem 
dalībniekiem visaizraujošākais likās “dāmu” 
hokejs , kur dāmām vajadzēja cīnīties par ripu 

un iemest to vārtos bez nūju palīdzības. Savu-
kārt bērniem aizraujoša likās “apslēptās man-
tas” meklēšana, kur vajadzēja atrast un pēc 
iespējas vairāk salasīt dziļajās sniega kupenās 
izmētātās mantas. 

Kaut arī februāris ir viens no gada visīsāka-
jiem mēnešiem, mūsu pirmsskolas iestādē tas ir 
bijis dažādiem pasākumiem piepildīts. Mēneša 
sākumā abas sporta skolotājas Irina Iļjiča un 
Tatjana Trofimova uzrīkoja īstas sporta sacensī-
bas starp jaunākā vecuma grupu bērniem. Kaut 
arī tie ir paši mazākie mūsu pirmsskolas iestā-
des bērni, viņi izrādīja patiesu interesi, spor-
tisku sparu un piedalījās visā ar patiesu prieku. 
Sporta zālē virmoja īsts sacensību gars!

Mēneša pēdējā nedēļā arī bērni, sākot no 
vidējās grupas baudīja, ziemas priekus ārā. 
Sporta skolotājas bija sagatavojušas īstas zie-
mas stafetes ar līdzi paņemtajām ragavām. 
Speciāli stafetēm tika iztīrīts laukums no bie-
zās sniega kārtas. Kaut arī ārā puteņoja, bērnus 
tas nebaidīja, katrs centās stafetēs būt pirmais. 
Bērniem šis ziemas izpriecu sporta pasākums 
sagādāja milzīgu prieku un emocionālu ganda-
rījumu, kā arī fiziskās aktivitātes svaigā gaisā 
uzlabo bērnu veselību.

Kā zināms, 2010.gads ir zem Tīģera zīmes. 
Mūzikas skolotāja Līga Kurzemniece kopā ar 
grupu skolotājām Litu Lutkevicu, Maiju Putni-
ņu, Guntu Baumani un Inesi Blagovu 15. feb-
ruārī ”Kāpēcīšu”, “ Lācēnu”, “ Rūķēnu” un 

“Zaķēnu” grupām uzrīkoja sirsnīgā Tīģera gada 
sagaidīšanas jautro brīdi. Ar Tīģerīti (kura tēlā 
iejutās Līga Kurzemniece) kopā pie bērniem 
bija atnākuši viņa draugi- slavenais lācēns Vin-
nijs Pūks un ēzelītis Iā, kurus atveidoja pašas 
skolotājas. Tīģerītis, satiekot savus draugus, 
vēlējās noskaidrot, kas viņam vislabāk gar-
šo. Un izrādījās, ka tas ir Veselības dzēriens, 
ar kuru tika pacienāti visi pasākuma dalībnie-
ki un viesi. Tas deva gan Tīģerītim, gan viņa 
draugiem un bērniem spēku, izturību, veiklī-
bu un gudrību. Bērniem bija jāpiedalās dažā-
dās atrakcijās par kurām bija parūpējušās gru-
pu skolotājas. Tīģerītis uzdeva bērniem dažā-
dus atjautības uzdevumus un krustvārdu mīklu, 
ar kuru bērni veiksmīgi tika galā. Pasākuma 
noslēgumā bērnus iepriecināja un pārsteidza 
krāšņs svētku salūts! Tīģera gada sagaidīšanas 
svētki iepriecināja gan bērnus, gan pieaugušos. 
Paldies visām skolotājām, kas noorganizēja, at-
balstīja un piedalījās šajā pasākumā. Prieks par 

vēl nebijušu un inte-
resantu, radošu jau-
nu pasākumu mūsu 
pirmsskolas iestādē.

Šajā mēnesī ne 
vien paši esam čak-
li strādājuši, bet arī 
esam aicinājuši pie 
mums ciemiņus. Feb-
ruāra sākumā pie 
mums ciemojās Rī-
gas zooloģiskā dārza 
12 zvēriņi (jūras cū-
ciņa, bebrs, žurciņa, 
trusītis, varāns u.c.) 
kopā ar savu pavado-
ni. Bērni par dzīvnie-
ciņu ciemošanos bija 
ļoti sajūsmināti un 
priecīgi, kā arī uzzi-
nāja daudz jauna par 
ciemiņiem no zoolo-
ģiskā dārza.

Pie mums arī bi-
juši muzikāli pasāku-
mi, tādi kā Ē. Balodis 
ar savu muzikālo iz-
rādi “Ķiplociņš”, kurā 
bērni caur dziesmu 

Februâris – Olimpiâdes un 
puteòu mçnesis

Lelde STURME 
PII “Pienenīte”vadītāja 
Evija KUBILE 
vadītājas vietniece metodiskajā darbā

Turpinājums 5.lpp. 
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Decembra mēnesī beidzās VKKF projekts 
“Lai smaržo sveces gadu mijā”. Izsaku lie-
lu paldies par veiksmīgi padarīto darbiņu gan 
pasniedzējai Aļonai Dimovai, gan 22 pulciņa 
dalībniekiem, kuri ar lielu degsmi un interesi 
piedalījās šajā pasākumā. Nobeigumā bija sve-
ču izstāde.

Skolēni un bērni centrā izgatavoja mai-
zes dēlīšus savām māmiņām, kārtīgi nopulē-
ja un izkrāsoja engēlīšus. Notika arī dāvanu 

iesaiņošanas, floristikas un rotu izgatavoša-
nas kursi.

Informējam skolēnus un bērnus (~līdz 12 
gadu vecumam), ka dienas centrā notiek katru 
piektdienu pl. 15.00 pasaku terapijas nodarbī-
bas, dažādas spēles. Šajās nodarbībās bērni iz-
spēlē dažādas pasakas: ir gan jālec pāri upei, ja 
to nevar izdarīt, tad var ņemt palīgā burvju nū-
jiņu, gan jāizvēlas vieglākais vai grūtākais ceļš, 
lai tiktu līdz čalojošam avotiņam, gan jāizdzī-
vo pasaku varoņu un dzīvnieku bēdas un prieki. 
Nodarbības vada Psiholoģe Irina Šmiģeļska. 

Atgādinu, ka bērniem un skolēniem kat-
ru sestdienu ir dažādas rokdarbu nodarbības. 

Janvāra mēnesī bērniem bija dekupāzas no-
darbības (salvešu apgleznošanas tehnika), bet 
pirms sveču dienas visi izgatavojām sveces un 
iesasaiņojām, lai dāvinātu saviem tuviniekiem, 
izgatavojām arī dažādu krāsu ziedus no audu-
miem, apdedzinot tos.

Februārī 6., 13., 20., 27. un matrā 6., 13. 
sievietēm notiks zīda apgleznošanas nodarbī-
bas katru setdienu pl. 12.00. 

Katru sestdienu marta mēnesī bērniem būs 
floristikas kursi, izgatavosim atklātnītes, krāso-
sim olas (uz nodarbību līdzi jāpaņem olas) un 
vīsim groziņus u.c. Bērniem visas nodarbības ir 
bezmaksas un nav jānes līdzi materiāli.

uzzināja par draudzību, satiksmes drošību, ve-
selīgiem un neveselīgiem produktiem un to, vai 
dators ir labāks par draugiem. 11. februārī pie 
mums aicinājām Ulbrokas mūzikas un māks-
las skolas audzēkņus ar savām skolotājām un 
mācību pārzini Anitu Riekstu. Mūzikas skolas 
audzēkņi iepriecināja mūs ar skanīgu un pārdo-
mātu koncertu. Bijām priecīgi redzēt gan savus 
iepriekšējo gadu audzēkņus, gan arī “Glieme-
zīšu” grupas tagadējo audzēkni Santu Zmuško, 
kura mūs priecēja ar savu klavierspēli.

Kā allaž arī šogad aicinājām iestādes vecā-
kus uz vecāku kopsapulci, kurā piedalījās psi-
hologs K.Bikše un sniedza vecākiem padomus 
par to, kā runāt ar bērnu par problēmām dažā-
dās dzīves situācijās. Vecāki, kuri kopsapulci 
apmeklēja, labprāt dalījās pieredzē, kā arī uz-
deva jautājumus par sev interesējošiem jautāju-
miem. Kopsapulcei atvēlētais laiks pagāja ne-
manot. Paldies vecākiem, kas piedalījās mūsu 
organizētajā kopsapulcē, kuru bijām organi-
zējuši, lai vecākiem būtu vieglāk izprast savu 
bērnu un pareizi reaģēt, ja rodas kāda problēm-
situācija ģimenē.

Mēneša pēdējā nedēļā pie mums ciemojās 
pārstāve no centra “Dardedze”, kas šobrīd īste-
no Džimbas drošības stundiņas.Tās ir 45 min. 
garas nodarbības bērniem no 4-7 gadu vecu-

mam, kurās Džimbas aģents interaktīvā veidā 
stāsta par drošības noteikumu” Mans ķerme-
nis ir mans!”, iepazīstinot bērnus ar personīgo 
lietu kastīti, kopīgi lasot īpašu grāmatu, kā arī 
darbojoties ar aplikācijām, lai izprastu, kuras ir 
ķermeņa intīmās vietiņas, saprastu, kas ir labs, 
slikts, bet kas slepens pieskāriens. Pēc nodar-
bības katra no 7 grupām saņēma Džimbas lielo 

uzlīmi un drošības noteikumu plakātu, kā arī 
citus metodiskos materiālus, lai skolotāji bēr-
niem varētu par tiem atgādināt. 

Arī šogad bērniem bija iespēja nofotografē-
ties ar sunīti, kaķīti un čūsku. Bērni to arī lab-
prāt izmantoja. Tik pasākumiem piesātināts un 
bagāts ir bijis šis olimpiādes un puteņu mēne-
sis- februāris.

ë Sākums 4.lpp.

Dienas centra “Saurieði” aktivitâtes
Aija ŠIBAJEVA 
Dienas centra “Saurieši’’ vadītāja
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A.I. – Pastāstiet mazliet par sevi.
A.V. – Esmu dzimis 1929.gada 12.oktobrī 

Bauskas apriņķa Panemunas pagasta ‘’Lielbrū-
veru’’ zemnieku ģimenē. Iespējams, ka pagas-
ta lietuviskais nosaukums ir bijis par iemeslu, 
ka Latvijas padomju enciklopēdijā ir ierakstīts, 
ka esmu dzimis Lietuvā. Augu kopā ar māsām 
Elzu un Gaidu. Pirmā skoliņa ko apmeklēju 
bija Tankūnu 1.pamatskola. Sākumā ar mācī-
bām man neveicās, taču vēlāk sapratu, ka dzīvē 
uz priekšu var tikt tikai pateicoties zināšanām.

A.I. – Kā Jūs savās darba gaitās nonācāt 
līdz Stopiņiem?

A.V. – Pirmo reizi Stopiņos biju, kad ma-
nam brālēnam iedalīja zemi dārzam pie Ulbro-
kas torņiem. Tas bija 1948.gads. Toreiz pat prā-
tā nevarēja ienākt, ka kādreiz strādāšu Ulbrokā. 
Taču 1960.gadā uzsāku darbu Latvijas Lauk-
saimniecības mehanizācijas un elektrifikācijas 
zinātniskajā pētniecības institūtā un ar ģimeni 
pārcēlos uz Stopiņiem.

A.I. – Vai Jūs varat pastāstīt kā Stopiņi 
toreiz izskatījās?

A.V. – Toreiz man Stopiņi nemaz nepati-
ka. Institūts atradās tagadējā novada domes ēkā. 
Mēs ar kolēģiem aizņēmām kabinetu otrajā stā-
vā, tas mums visvairāk iepatikās, un nevienu 
vairs šeit nelaidām iekšā. Ulbrokā bija vien da-
žas mājas un apkārt smilšaini lauki. Radiocentrā 
bija Radioklubs, kur rādīja filmas. Autobuss uz 
Rīgu gāja tikai dažas reizes dienā. Ar laiku sa-
būvēja arī pārējās mājas, sabrauca cilvēki dzīvot. 
Šogad paliek 50 gadi, kopš dzīvoju Stopiņos.

A.I. – Jūs esat daudz strādājis pie cukur-
biešu audzēšanas programmām. Kā zināms, 

šobrīd cukurrūpniecība Latvijā ir pārtrauk-
ta. Jūs esat iesaistījies organizācijā, kas or-
ganizē parakstu vākšanu par cukurrūpnie-
cības atjaunošanu. Vai Jūs uzskatāt, ka cu-
kurrūpniecībai ir nākotne Latvijā?

A.V. – Astoņdesmit gadus cukurbiešu au-
dzēšana un cukura ražošana Latvijā bija izde-
vīga. Arī tagad tā ir izdevīga mūsu kaimiņiem 
lietuviešiem, kas, mācoties no Latvijas piere-
dzes, cukura ražošanu sāka astoņus gadus vē-
lāk. Tās pārtraukšana bija ne tikai kļūda, bet 
noziegums pret Latvijas ekonomiku, kas ir jā-
labo. Cukurbiešu audzēšanas un cukura ražo-
šanas atjaunošana būtu viens no pakāpieniem 
Latvijas izkļūšanai no ekonomiskās bedres, 
kurā Latviju novedusi iepriekšējo valdību eko-
nomiskā politika.

A.I. – Vai Jūs domājat, ka Latvijas lauk-
saimniecība piedzīvos uzplaukumu?

A.V. – Lauksaimniecībai noteikti jāpiedzī-
vo uzplaukums. Mums taču tik vien ir kā zeme 
un lauksaimniecība. Tā ir jāattīsta. Nav nepie-
ciešams importēt to, ko varam saražot šeit pat 
uz vietas. Tāpat kā senos laikos, kad ēda to, ko 
dārzā izaudzēja, drēbes darināja no savas aiti-
ņas vilnas...

Tad, kad es augu, zemniekiem bija vairā-
ki likumi:

1) Lai izdzīvotu ir jāražo;
2) Nekad nepirkt to, ko paši var saražot;
3) Banka nav zemnieka draugs;
4) Kooperēties un sadarboties ar citiem 

zemniekiem;
5) Rūpēties par pēctečiem, kas saimniecī-

bu pārņems.
Ja nebūs lauksaimniecības uzplaukuma, tad 

nekad neizkārpīsimies no bedres, kurā esam 
tagad.

Latvijai ir nepieciešami ļaudis, kuriem 
valsts intereses ir svarīgākas par personīgajām.

Savu pārliecību varu izteikt ar Kārļa Ulma-
ņa viedajiem vārdiem:

“Kādi ļaudis mums vajadzīgi:
Ļaudis nenopērkami.
Ļaudis stingri pret bagātības kārdināju-

miem.
Ļaudis godīgi kā mazās, tā lielās lietās.
Ļaudis, kuru centieni sniedzas pār pašlabu-

ma meklēšanas robežām.
Ļaudis vīrišķīgi darbā, nepagurstoši ne-

sekmēs.
Ļaudis, kurus nevada divējādas tikumības – 

viena privātā dzīvē, otra atklātā dzīvē.
Ļaudis – pilsoņi, kuriem sabiedrības la-

bums augstāk par pašu interesēm stāv.
Ļaudis atturīgi, tas ir ļaudis, kuri savus ce-

ļus neloka alkohola un narkotiku (A.Vildes ie-
spraudums) priekšā....”

A.I. – Ar ko institūts nodarbojas šobrīd?
A.V. – Šobrīd institūtam ir 3 galvenie pa-

matvirzieni:
1) institūts nodarbojas ar teorētiskajiem pē-

tījumiem;
2) izstrādā programmas kā ietaupīt izdevu-

mus ražošanā;
3) nodarbojas ar maģistrantu un doktorantu 

pētniecisko darbu vadīšanu.
A.I. – Ko Jūs gribētu novēlēt Stopiņu no-

vada iedzīvotājiem?
A.V. – Katri sarežģījumi ir jauna iespēja. 

Stopiņos, kā pierīgas novadam ir lielākas ie-
spējas kā citur. No bezizejas vienmēr ir izeja. 
Ja paskatāmies apkārt – Stopiņos ir skolas, 
mūzikas un mākslas skola, tās ir jāizmanto. 
Bērniem jāiegūst laba un daudzpusīga iz-
glītība. Bērnos ir nākotne. Mana pārliecība 
ir, ka katrā ģimenē jābūt vismaz 3 bērniem, 
9 mazbērniem, 27 mazmazbērniem u.t.t. 
Latvijai ir vajadzīgi cilvēki, kas strādātu un 
celtu valsti.

Mçneða intervija

Ar LLMZA akadēmiķi Arvīdu Vildi 
sarunājas  
Anna IMBRATE

I N F O R M Ā C I J A I : 
Arvīds Vilde – dzimis 1929.gada 12.oktobrī Bauskas apriņķa Panemunes pagastā.
Izglītība – Tankūnu 1.pak.pamatskolā, Panemunas 6.kl. pamatskolā, Bauskas vi-
dusskolā, Rīgas 8.Raiņa strādnieku jaunatnes vidusskolā, Latvijas Lauksaimniecī-
bas Akadēmijas Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte.
Zinātniskie grādi – Tehnisko zinātņu kandidāts, Tehnisko zinātņu doktors, Habili-
tētais inženierzinātnes doktors, profesors, LLMZA akadēmiķis.
Zinātniskā darba virzieni – zemkopības mehānika, augsnes apstrādes un bie-
šu audzēšanas mehanizācija, mašīnu un agregātu pilnveide, lieljaudas un ātrgaitas 
traktoru agregatēšana un izmantošana, tehnoloģisko procesu energoietilpība un iz-
maksas, tehnikas vajadzības, noslodzes un degvielas patēriņa normatīvi.
Publikācijas – 10 monogrāfijas, vairāk nekā 650 zinātniskie un populārzinātniskie 
raksti latviešu, krievu, angļu un vācu valodās.
Svešvalodas – krievu, vācu, angļu, lietuviešu.
Ģimene – laulībā ar sievu Veltu dzimuši 4 bērni, tagad arī 11 mazbērnu vectēvs
Vaļasprieks – dārzkopība, tūrisms.
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13.februārī, pirmo reizi Stopiņu novada vēsturē, notika Pašvaldības 
iestāžu un uzņēmumu Ziemas sporta spēles. Sacensībām pieteicās vairāk 
nekā 10 komandas, kas sacentās dažādos atjautīgos ziemas sporta vei-
dos. Taču komandām bija jāsacenšas ne tikai sportā, bet arī radošajā iz-
domā, jo katrai komandai bija jāizveido kāda sniega figūra. Komandām 
izdomas netrūka un Līgo parka teritorijā tapa skaistas, krāsainas, jautras 
un smieklīgas figūras.

Anna IMBRATE 
Autores foto

1.Ziemas sporta spçles Stopiòos

2.vietu izcīnīja  
Pa “SaimniekS’’ 
komanda.

GodPilno 3.vietu ieņēma izcīnīja  
juGlaS SanatorijaS internātPamaSkolaS komanda.

Sīvā cīņā 1.vietu SacenSībāS izcīnīja Pii 
“Pienenīte’’ komanda.
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Izdevējs: Stopiņu novada dome.
Redaktore: Anna Imbrate, mob. tālr.: 29831583 
E-pasts: novada.dome@stopini.lv 
Sludinājumus un informāciju iespējams iesniegt 
arī novada domē sekretārei 
tālr.: 67910518, fakss: 67910532.  
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*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce 
obligāta.

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!

Aiz gaismas mirdz zieds, 
Aiz laimes pukst sirds –
Pa pasauli mūžam
Mīlestība lido...

  Kitiju Eglīti
  Kristiānu Znotiņu

Sveicam jaundzimušos un viņu vecākus!

AIZVADĪTI MŪŽĪBĀ!

Šī diena pēdējā, šis stars, ko saule dala
Ir rimis viss un tecēt stājies laiks.
Tu gana steidzies, darbi nu jau galā,
Un rāmu mieru ieguvis tavs vaigs.

/K.Apškrūma/

  Tamāra Kiričenko
  Imants Rubenis
  Boriss Golubkovs
  Igors Skurjats
  Vasilijs Šitjatijs

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

SVEICAM JUBILĀRUS!

Nekas jau nepazūd, nekas jau neizbeidzās,
Kaut laika kupenas Tev pāri grūst.
Lai mīļu siržu teiktie labie vārdi,
Tev palīdz pastāvēt un nesalūzt.

/K.Apškrūma/

 70 –  Faustu Tihomīrovu
   Mariju Timošenko
 75 –  Arvīdu Bajāru
 80 –  Jefrosiņiju Bārtuli
  Valentīnu Kaukazku
  Rutu Meņģi
 85 –  Ivanu Beļajevu
  Maiju Salnu
 90 –  Lidiju Jansoni
  Rozāliju Vinigrādovu

Vēlam stipru veselību un vēl daudzus 
gaišus un prieka pilnus gadus!

Dzimtsarakstu informâcija 
Sagatavoja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A. Volkova

Klusa paliek tēva sēta,
Klusa tēva istabiņa.
Nav vairs tēva mīļo soļu,
Nav vairs tēva padomiņa.

(Latv.taut.dz.)
Skumjās noliecam galvas, Anetes un 
Alberta tēti sniegotajā mūžības ceļā 
aizvadot.

PII “Pienenīte”
“Zaķēnu”, “Putniņu” grupas  

bērni ,darbinieki un administrācija

Lîdzjûtîba

UZMANĪBU!
LŪDZAM PIEVĒRST 

UZMANĪBU  
JAUNAJĀM CENĀM!

Sestdien, 6.martā 
(8.marta priekšvakarā)

Ulbrokas kultūras namā
atvērsim sirdis pirmajām pavasara vēsmām…

plkst. 19.00 teātra izrāde latviešu un krievu 
valodā

“SALIDOJUMS”
Par labu atmosfēru parūpēsies aktieri:

Arvīds (Enriko Avots),
Margarita (Ruta Vītiņa) un
Antoņina (Anta Eņģele).

“Par draudzību un skolas gadiem,  
par saules dienām, draugs,  
Mēs dziesmu dziedam  
un ikvienu tā draugu pulkā sauc!”

Aicinām visus bijušos Latvijas skolniekus un 
skolu darbiniekus satikties salidojumā!  

Bufete darbosies teātra laikā.  
Uz balli ieeja ar groziņiem.
Pēc izrādes ~ plkst. 21.00

“SĀRTO TULPJU” BALLE!
Ieeja uz teātri un balli: Ls 3,50

(Pensionāriem un represētajiem: Ls 2,-)
Ieeja uz teātri: Ls 2,50

(Pensionāriem un represētajiem: Ls 1,50 )
Ieeja uz balli (visiem): Ls 2,-

Tuvāka informācija pa tālr. 26443230
Biļešu iepriekšpārdošana,  
zvanot pa tālr. 29804210

Svētdien, 4.aprīlī plkst.13.00
Stopiņu novadā, Līgo parkā

LIELDIENU PASĀKUMS 
LIELIEM UN MAZIEM!

Programmā: 
Ulbrokas bērnu teātra studijas  C
uzvedums ‘’Jaukais Lieldienu rīts’’ 
(režisore E.Puriņa)
Dejas; C
Olu krāsošana lielajā katlā zem Līgo  C
parka lielā ozola,
Olu ripināšana, olu kaujas, C
Saules un Pavasara sveikšana! C

Stopiņu novada dome

Šajā ekonomiski grūtajā laikā ir 
svarīgi nezaudēt drosmi un uzņēmī-
bu attīstīt savu uzņēmējdarbību vai 
arī izšķirties par soli pašam uzsākt 
savu uzņēmējdarbību. Lai palielinātu 
Stopiņu novada uzņēmēju un iedzī-
votāju informētību par iespējām pie-
saistīt finansējumu uzņēmējdarbības 
veicināšanai un jaunu uzņēmumu iz-
veidei, Stopiņu novada dome šī gada 
19.martā pulksten 9:30 Ulbrokas kul-
tūras namā rīko informatīvu seminā-
ru “Atbalsta iespējas uzņēmējdarbības 
attīstībai un uzsākšanai”. 

Seminārā ar dažādu institūciju 
piedāvātajām iespējām piesaistīt fi-
nansējumu uzņēmējdarbībai iepazīs-
tinās lektori no Rīgas plānošanas re-
ģiona Eiropas Savienības struktūrfon-
du informācijas centra, Latvijas inves-
tīciju un attīstības aģentūras, Latvijas 
Garantiju aģentūras, Lauku atbalsta 
dienesta, Hipotēku bankas un Nodar-
binātības valsts aģentūras. 

Seminārā aicināti piedalīties eso-
šie uzņēmēji, uzņēmēji, kas vēlas uz-

sākt savu uzņēmējdarbību, kā arī citi 
interesenti. 

Lai pieteiktos semināram, lūdzam 
zvanīt pa tālruni 67910506. 

D I E N A S  K Ā R T Ī B A
9:30-10:00 – Reģistrācija
10:00-10:05 – Stopiņu novada 

domes priekšsēdētāja J.Pumpura uz-
runa

10:05-10:10 – Stopiņu novada 
domes projektu vadītāja I.Birzniece

10:10-10:25 – Rīgas plānoša-
nas reģiona ES struktūrfondu infor-
mācijas centrs – “RPR ES struktūr-
fondu informācijas centra  piedā-
vātie pakalpojumi komersantiem”  
(Lektors – RPR ES Struktūrfondu infor-
mācijas centra vecākā speciāliste And-
ra Rosicka)

10:25-11:10 – Latvijas investīciju 
attīstības aģentūra – “Latvijas investī-
ciju un attīstības aģentūras pakalpo-
jumi” (Lektori: Klientu apkalpošanas 
nodaļas vadītāja Ilga Kikjauka un Eiro-
pas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā (EEN) 

vecākais speciālists Gatis Kvēps)
11:10-11:50 – Latvijas Garantiju 

aģentūra – „Latvijas Garantiju aģen-
tūras atbalsta programmas uzņēmēj-
darbībai” (Lektors – Artūrs Karlsons)

11:50-12:30 – Lauku atbalsta die-
nests “Aktualitātes Lauku attīstības pāna 
pasākumos”  (Lektore –  Sol vita Ķikāne 
Lauku atbalsta die neta Lielrīgas reģio-
nālās lauksaim niecības pārvaldes vadī-
tāja vietniece )

12:30-13:00 – KAFIJAS PAUZE
13:00-14:00 – Latvijas Hipotē-

ku un zemes banka “Hipotēku ban-
kas administrētās atbalsta program-
mas uzņēmējiem”, “Hipotēku bankas 
piedāvājumi jaunajiem uzņēmējiem” 
(Lektors – Aigars Krastiņs – Centra filiā-
les vadītājs), (Lektore – Ingrīda Smalkā 
– Centra filiāles vadītāja vietniece)

14:00-14:30 – Nodarbinātības 
valsts aģentūra  “Prezentācija par 
NVA pakalpojumiem darba devējiem”  
(NVA Rīgas reģionālas filiāles vadītāja 
Vija Račinska)

14:30-15:00 – Jautājumi

SEMINĀRS UZŅĒMĒJIEM
“ATBALSTA IESPĒJAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI UN UZSĀKŠANAI”


