“Rīgas jauno uzņēmēju apmācība Kembridžā”
Programmas nolikums
I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka kā rtību, kā dā biedrība “CONNECT Latvija”, izmantojot Rīgas
domes piešķ irto līdzfinansējumu, īsteno apmā cību programmu “Rīgas jauno
uzņ ēmēju apmā cība Kembridžā ” (turpmā k – Programma).
2. Programmu rīko biedrība “CONNECT Latvija” (turpmā k – CONNECT vai
Programmas rīkotā js), reģ . Nr. 40008072469, kas atrodas Rīgā , Strēlnieku
ielā 4A, LV-1010. Programmas rīkotā ja pilnvarotā kontaktpersona ir Elmā rs
Baltiņ š, e-pasts: info@connectlatvia.lv.
3. Programmas ietvaros noteiktā de minimis atbalsta sniedzējs ir Rīgas domes
Pilsētas attīstības departaments (turpmā k – Atbalsta sniedzējs).
4. Programmas mērķ i ir:
4.1. sekmēt uzņ ēmējdarbības popularitā ti;
4.2. veidot izpratni par ilgtspējīgas uzņ ēmējdarbības kultū ru;
4.3. paaugstinā t jauno uzņ ēmēju konkurētspēju, nodrošinot kvalitatīvas
apmā cības par uzņ ēmējdarbībai bū tiskiem tematiem;
4.4. sekmēt saimniecisko darbību Rīgā .
5. Programmas mērķ auditorija ir:
5.1. studenti, kas ir motivēti uzsā kt uzņ ēmējdarbību;
5.2. cilvēki ar nelielu vai bez līdzšinējas pieredzes uzņ ēmējdarbībā , bet ar
tehniski vai mā kslinieciski radošā m, vai zinā tniski ietilpīgā m biznesa
idejā m;
5.3. cilvēki, kuriem pašlaik nav savas biznesa idejas, bet, kas vēlas sā kt
darboties kā dā uzņ ēmējdarbības projektā un ir gatavi savu
kompetenču ietvaros pievienoties kā komandas biedri kā da cita
biznesa idejas autora komandā .
6. Programma tiek īstenota divā s kā rtā s. Pirmā kā rta notiek Rīgā 2020. gada
rudenī. Otrā kā rta norisinā s Kembridžā (Lielbritā nijā ) 2021. gada sā kumā .
7. Programmas rīkotā js ir tiesīgs mainīt Programmas norises kā rtību, atbilstoši
Latvijā un Lielbritā nijā spēkā esošajiem tiesiskajiem regulējumiem.
8. Programmas pirmajā kā rtā tiek uzņ emti līdz 50 (piecdesmit) dalībniekiem.
Otrajā kā rtā tiek uzņ emti līdz 25 (divdesmit pieciem) pirmā s kā rtas
dalībniekiem.
9. Dalībnieki Programmas norises laikā individuā li vai komandā s, kas nav
lielā kas par četriem dalībniekiem, veic darbu pie savas biznesa idejas
attīstības.
10. Dalība Programmā dalībniekam ir de minimis atbalsts EUR 188,60 (viens simts
astoņ desmit astoņ i eiro un sešdesmit centi) par pirmo kā rtu un EUR 930,60
(deviņ i simti trīsdesmit eiro un sešdesmit centi) par otro kā rtu. Piešķ irtais
atbalsts dalībniekam netiek izmaksā ts, bet tiek izmantots Programmas
darbības nodrošinā šanai.
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11. De minimis atbalsta piešķ iršanas brīži ir definēti šī nolikuma 40. un
51. punktos. Katram dalībniekam, kuram tiks piešķ irts atbalsts programmas
pirmajā kā rtā , de minimis atbalsta uzskaites sistēmā tiks rezervēta atbalsta
summa EUR 930,60 apmērā .
12. Pirms finansējuma piešķ iršanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Projektu vadības pā rvaldes Investīciju nodaļa pā rbauda personas un saistīto
personu grupas fiskā lajā gadā un iepriekšējos divos fiskā lajos gados saņ emto
de minimis atbalsta apjomu saskaņ ā ar Komisijas Regulas Nr. 1407/2013
1.panta 2.punktā noteikto nosacījumu par izmaksu un darbību nošķ iršanu, kā
arī 3.panta 2.punktā noteikto maksimā lo apmēru EUR 200 000,00 (kravu
komercpā rvadā jumu autotransporta uzņ ēmumam – EUR 100 000,00).
13. Saistītas personas šī nolikuma izpratnē atbilst Komisijas Regulas
Nr. 1407/2013 2.panta 2.punktā noteiktajai “viena vienota uzņ ēmuma”
definīcijai.
14. Visi dati, kas saistīti ar de minimis atbalsta piešķ iršanu, uzglabā jami atbilstoši
Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 6.panta 4.punktam.
15. CONNECT apkopo informā ciju par dalībniekiem (vā rds, uzvā rds, personas
kods, de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotā s veidlapas
identifikā cijas numurs) un iesniedz pā rbaudei Atbalsta sniedzējam.
16. Pēc dalībnieka uzņ emšanas Programmas pirmajā vai otrajā kā rtā Atbalsta
sniedzējs veic de minimis atbalsta uzskaiti, ievērojot normatīvos aktus par
de minimis atbalsta uzskaites un piešķ iršanas kā rtību, un saskaņ ā ar
de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.
17. Dalībniekam nav aizliegts piedalīties arī citā s uzņ ēmējdarbības veicinā šanas
programmā s un saņ emt visa veida atbalstu no citiem avotiem par citā m
attiecinā majā m izmaksā m, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem. Atbalstu attiecībā uz vienā m un tā m pašā m
attiecinā majā m izmaksā m, kas piešķ irtas šīs Programmas nolikuma ietvaros,
nedrīkst kumulēt ar komercdarbības atbalstu citu atbalsta programmu vai
individuā lā atbalsta projekta ietvaros, tai skaitā citu de minimis atbalstu,
neatkarīgi no finansējuma avota.
18. Pā rzinis personas datu apstrā dei ir CONNECT. Personas datu aizsardzības
speciā lists
ir
CONNECT
darbinieks
Elmā rs
Baltiņ š,
e-pasts:
info@connectlatvia.lv. Dalībnieku personu dati tiks izmantoti tikai šīs
Programmas ietvaros, saziņ as nodrošinā šanai un šī nolikuma nosacījumu
izpildei. Personu dati netiks nodoti trešajā m pusēm, izņ emot Atbalsta
sniedzējam šī nolikuma prasību izpildes pā rbaudei.
19. Programmas norises laikā var tikt veikta foto un video materiā lu uzņ emšana
publicitā tes aktivitā tēm. Dalībniekam ir tiesības rakstveidā līdz pirmajai
nodarbībai paziņ ot rīkotā ja kontaktpersonai par savu nevēlēšanos tikt
publicētam foto vai video materiā los.
20. Ja ir pā rkā ptas Eiropas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, atbalsta
saņ ēmējam ir pienā kums atmaksā t Atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros
saņ emto komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas
Komisija saskaņ ā ar Eiropas Komisijas 2004.gada 21.aprīļa regulas (EK)
Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki
izstrā dā tus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta
piemērošanai (turpmā k – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10.pantu, tiem
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pieskaitot 100 bā zes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksā ts
finansējuma saņ ēmējam līdz tā atgū šanas dienai, ievērojot Komisijas regulas
Nr. 794/2004 11.pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.
II. Programmas izsludināšana
21. CONNECT paziņ o par Programmas atklā šanu un dalības pieteikumu
pieņ emšanas sā kumu interneta mā jas lapā : https://www.connectlatvia.lv/cvc.
22. Ar Programmas nolikumu var iepazīties:
22.1. tiešsaistē vai lejupielā dējot no interneta mā jas lapas:
https://www.connectlatvia.lv/cvc;
22.2. lejupielā dējot no interneta mā jas lapas:
https://www.rdpad.lv/uznemejiem;
22.3. CONNECT birojā darba dienā s (Rīgā , Strēlnieku ielā 4A), iepriekš
saskaņ ojot apmeklējuma laiku ar rīkotā ja kontaktpersonu.
III. Dalībniekam noteiktās prasības un tiesības
23. Dalībniekam ir pienā kums ievērot šīs Programmas nolikumu.
24. Pieteikumu dalībai Programmā var iesniegt pilngadīga fiziska persona, kas ir
gatava veikt komercdarbību vismaz Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā .
25. Ja pieteikumu dalībai Programmā vēlas iesniegt jau nokomplektēta biznesa
idejas attīstības komanda vairā ku (bet ne vairā k kā četru) cilvēku sastā vā , tas
ir iespējams, bet pieteikuma veidlapa jā aizpilda ikvienam komandas
dalībniekam atsevišķ i, jo dalībai Programmā tiek uzņ emtas atsevišķ as fiziskas
personas.
26. Dalībnieks ir atbildīgs par Programmas pieteikumā ietvertā s un dalības
Programmā laikā Programmas rīkotā jam sniegtā s informā cijas patiesumu.
Programmas rīkotā jam ir tiesības jebkurā brīdī izslēgt dalībnieku no dalības
Programmā , ja tas jebkā dā veidā ir maldinā jis Programmas rīkotā ju. Par
dalībnieka izslēgšanu Programmas rīkotā js paziņ o nosū tot atbilstoša satura
e-pasta vēstuli uz dalībnieka pieteikumā norā dīto e-pasta adresi.
27. Dalībniekam līdz pieteikumu iesniegšanas termiņ a beigā m ir tiesības uzdot
rīkotā ja kontaktpersonai jautā jumus par šo nolikumu un Programmas norises
kā rtību.
28. Dalībnieks ir tiesīgs pirms Programmas pieteikumu iesniegšanas termiņ a
beigā m atsaukt iesniegto pieteikumu.
29. Dalībniekam ir tiesības iesniegt pretenziju par Programmas norisi vai lū gt
skaidrojumu par jautā jumiem, kas saistīti ar Programmu. Šā dā gadījumā
dalībnieks vispirms vēršas pie rīkotā ja kontaktpersonas. Ja tomēr atbilde nav
pieņ emama, tad dalībnieks var vērsties ar parakstītu iesniegumu pie CONNECT
valdes. CONNECT valde, pieaicinot Rīgas domes pā rstā vi, izskata dalībnieka
iesniegumu un sniedz atbildi piecu darba dienu laikā no iesnieguma
saņ emšanas brīža.
30. Pieteikumu nevar iesniegt dalībnieks:
30.1. kuram ar tiesas spriedumu ir pasludinā ts maksā tnespējas process;
30.2. kurš ir darba tiesiskajā s attiecībā s ar Rīgas pilsētas pašvaldību
(attiecinā ms tikai uz centrā lo administrā ciju un nozaru
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departamentiem, izņ emot kultū ras kolektīvu vadītā jus un izglītības
iestā žu darbiniekus);
30.3. kurš savu saimniecisko darbību plā no:
30.3.1. alkoholisko dzērienu ražošanas nozarē;
30.3.2. tabakas izstrā dā jumu ražošanas nozarē;
30.3.3. azartspēļu vai derību nozarē;
30.3.4. ar intīma rakstura izklaidi saistītā nozarē;
30.3.5. ar finanšu un apdrošinā šanas pakalpojumiem saistītā nozarē,
kuru darbība jā reģ istrē Finanšu un kapitā la tirgus komisijā ;
30.3.6. darbībā s zvejniecības un akvakultū ras, lauksaimniecības
produktu primā rā s ražošanas un lauksaimniecības produktu
pā rstrā des un tirdzniecības nozarēs, kas minētas Regulas
Nr. 1407/2013 1.panta 1.punkta a) - c) apakšpunktos;
30.3.7. mežsaimniecības nozarē;
30.3.8. darbībā s, kas saistītas ar izplatīšanas tīklu izveidi vai, kas
minētas Regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punkta d) - e)
apakšpunktos.
IV. Programmas pirmā kārta
31. Pirmā kā rta norisinā s četrā s nodarbību dienā s saskaņ ā ar plā nu (Programmas
nolikuma pielikums Nr.1), kas publicēts interneta mā jas lapas sadaļā
https://www.connectlatvia.lv/cvc/programma-riga/.
32. Dalībniekam laika posmā no 2020. gada 7. septembra līdz 2020. gada
13. oktobrim jā aizpilda pieteikuma veidlapa elektroniski CONNECT interneta
mā jas lapas sadaļā https://www.connectlatvia.lv/cvc/pieteikuma-veidlapa/
(Programmas nolikuma pielikums Nr.2) vai, sazinoties ar rīkotā ja
kontaktpersonu, savstarpēji saskaņ otā laikā ierodoties CONNECT birojā , lai
aizpildītu pieteikuma veidlapu klā tienē.
33. Pieteikums jā noformē valsts valodā .
34. Katrs dalībnieks var iesniegt tikai vienu pieteikumu.
35. Dalībnieku pieteikumi tiek vērtēti to iesniegšanas laika secībā saskaņ ā ar
Programmas nolikuma pirmā s kā rtas administratīvajiem vērtēšanas
kritērijiem (Programmas nolikuma pielikums Nr.3). Pirmais tiek vērtēts tas
pieteikums, kas ir iesniegts pirmais, sā kot no pieteikumu iesniegšanas termiņ a
sā kuma. Uz pirmo kā rtu tiek uzaicinā ti pirmo 50 (piecdesmit)
administratīvajiem kritērijiem atbilstošo pieteikumu iesniedzēji. Atbalsta
sniedzējs pieņ em lēmumu par atbalsta piešķ iršanu, balstoties uz saņ emto
informā ciju no CONNECT.
36. Dalībnieku pieteikumus uzņ emšanai Programmas pirmajā kā rtā vērtē
CONNECT izveidota Vērtēšanas komisija, kas sastā v no trim locekļiem –
Programmas rīkotā ja kontaktpersonas, CONNECT valdes pā rstā vja un Rīgas
domes pā rstā vja.
37. Par apstiprinā jumu uzņ emšanai Programmā dalībniekam tiek rakstiski
paziņ ots, nosū tot ziņ u uz pieteikumā norā dīto e-pasta adresi un iekļaujot tajā
informā ciju par pirmā s nodarbības norises laiku un vietu, kā arī rekvizītus
reģ istrā cijas maksas norēķ inam.
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38. Apstiprinā tajiem Programmas dalībniekiem ir pienā kums līdz pirmajai
nodarbībai samaksā t dalībnieka reģ istrā cijas maksu EUR 20,00 (divdesmit
eiro, 00 centi) apmērā .
39. Dalībniekiem ir pienā kums ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta
2018. gada 21. novembra noteikumus Nr. 715 “Noteikumi par de minimis
atbalsta uzskaites un piešķ iršanas kā rtību un de minimis atbalsta uzskaites
veidlapu paraugiem”, t. sk. saskaņ ā ar minēto noteikumu 21. punktu,
de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotā s veidlapas identifikā cijas
numurs līdz pirmā s nodarbības sā kumam jā nosū ta CONNECT uz e-pasta adresi
info@connectlatvia.lv.
40. Ierodoties uz pirmo nodarbību, pirms tā s sā kuma pie reģ istrā cijas, dalībnieki
apliecina savu personu, uzrā dot identifikā cijas dokumentu, un iesniegtā
pieteikuma patiesumu, parakstot pieteikuma veidlapas izdrukā tu versiju. Ja
dalībniekam nav iespēja ierasties uz pirmo nodarbību, tad viņ am/-ai ir
pienā kums vienas nedēļas laikā pēc pirmā s nodarbības, sazinoties ar rīkotā ja
kontaktpersonu un savstarpēji saskaņ otā laikā ierodoties CONNECT birojā ,
apliecinā t savu personu un iesniegtā pieteikuma patiesumu. Pirmā s
nodarbības norises diena, kurā CONNECT un Atbalsta sniedzējs pā rbauda
dalībnieka atbilstību administratīvajiem kritērijiem un Atbalsta sniedzējs
pieņ em lēmumu par atbalsta piešķ iršanu, ir uzskatā ma par de minimis atbalsta
EUR 188,60 apmērā piešķ iršanas brīdi. Lēmums par šī de minimis atbalsta
piešķ iršanu tiks pieņ emts ne vēlā k kā 2020. gada 30. oktobrī.
41. Dalībnieki tiek izslēgti no dalības Programmā , ja vienas nedēļas laikā pēc
Programmas pirmā s nodarbības nav izpildījuši šī nolikuma 38., 39. un
40. punktos noteiktā s prasības.
42. Dalībai Programmas otrajā kā rtā tiek uzņ emti līdz 25 (divdesmit pieciem)
pirmā s kā rtas dalībniekiem.
43. Dalībniekam Programmas pirmā s kā rtas noslēguma dienas pasā kumā “Lā ča
miga” ir pienā kums prezentēt biznesa ideju, to darot angļu valodā , un atbildēt
uz žū rijas uzdotajiem jautā jumiem.
44. Pirmā s kā rtas dalībnieku izvērtēšanu veic Vērtēšanas komisija saskaņ ā ar trim
kritērijiem:
44.1. kritērijā “Nodarbību apmeklējums” piešķ irot maksimā li 8 punktus
par apmeklētu nodarbību dienu (4 punkti par rīta sesijas apmeklēšanu
un 4 punkti par pēcpusdienas sesijas apmeklēšanu pirmajā s trīs
nodarbību dienā s; 2 punkti par rīta sesijas apmeklēšanu un 4 punkti
par “Lā ča migas” pasā kuma apmeklēšanu noslēguma dienā ). Dalībnieks
tiek izslēgts no kandidēšanas uz Programmas otro kā rtu, ja saņ emtais
kopējais vērtējums šajā kritērijā ir 15 punkti vai mazā k. Maksimā lais
punktu skaits kritērijā – 30 punkti;
44.2. kritērijā “Mā jasdarbu izpilde” piešķ irot maksimā li 10 punktus par
katru izpildīto mā jasdarbu. Pirmajā kā rtā tiek uzdoti trīs mā jasdarbi
pēc katras no pirmajā m trim nodarbību dienā m. Dalībnieks tiek
izslēgts no kandidēšanas uz Programmas otro kā rtu, ja saņ emtais
kopējais vērtējums šajā kritērijā ir 15 punkti vai mazā k. Maksimā lais
punktu skaits kritērijā – 30 punkti;
44.3. kritērijā “Lā ča miga” piešķ irot maksimā li 60 punktus, saskaņ ā ar
šā diem apakškritērijiem: prezentā cijas kvalitā te, saturs un stā sts,
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tirgus izpētes raksturojums, inovā cija, finanšu plā ns, biznesa modelis.
Dalībnieks tiek izslēgts no kandidēšanas uz Programmas otro kā rtu, ja
pirmā s kā rtas noslēguma dienas pasā kumā “Lā ča miga” neprezentē
savu biznesa ideju vai nav biedrs komandā , kura prezentē savu biznesa
ideju.
45. Dalībnieku prezentā cijas pasā kumā “Lā ča miga” vērtē žū rija 10-12 locekļu
sastā vā . Ž ū rijas sastā vu izveido Vērtēšanas komisija, ieceļot tajā pā rstā vjus no
Programmas rīkošanas partnerorganizā cijā m, iepriekšējo gadu Programmu
absolventiem, Programmas mentoriem un lektoriem.
46. Dalībnieku rezultā tus apkopo Vērtēšanas komisija, tā s locekļiem vienojoties
par katram dalībniekam piešķ iramo punktu skaitu katrā kritērijā , kurus
summējot iegū st gala rezultā tu.
47. Vērtēšanas komisija pirmā s kā rtas rezultā tus secīgi sakā rto tabulā , kur pirmā s
vietas ieguvējs ir tas dalībnieks, kurš saņ ēmis augstā ko punktu skaitu, otrā s
vietas ieguvējs – otra augstā kā punktu skaita saņ ēmējs, utt. Pēdējā s vietas
ieguvējs ir tas dalībnieks, kurš saņ ēmis vismazā ko punktu skaitu. Vienā da
punktu skaita gadījumā augstā ku vietu ieņ em tas dalībnieks, kurš ieguvis
vairā k punktu kritērijā “Lā ča miga”.
48. Vērtēšanas komisijas lēmums par pirmā s kā rtas rezultā tiem nav apstrīdams.
49. Atbalsta sniedzējs pieņ em lēmumu par atbalsta piešķ iršanu, pamatojoties uz
Vērtēšanas komisijas lēmuma. Par Programmas pirmā s kā rtas uzvarētā jiem
pasludina dalībniekus, kuri ieguvuši no 1. vietas līdz 25. vietai. Šie dalībnieki
tiek uzaicinā ti uz Programmas otro kā rtu – sešu dienu apmā cību programmu
Kembridžā (Lielbritā nijā ) no 2021. gada 25. janvā ra līdz 30. janvā rim.
50. Vērtēšanas komisijas lēmums par pirmā s kā rtas rezultā tiem tiek paziņ ots
noslēguma dienas beigā s un nosū tīts pa e-pastu uz katra dalībnieka
Programmas pieteikumā norā dīto e-pasta adresi vienas nedēļas laikā .
V. Programmas otrā kārta
51. Uz otro kā rtu uzaicinā tie dalībnieki līdz 2020. gada 14. decembrim apstiprina
savu dalību Programmas otrā s kā rtas apmā cībā s Kembridžā , nosū tot uz
e-pastu info@connectlatvia.lv lidmašīnas biļešu Rīga-Londona-Rīga iegā des
rezervā cijas apstiprinā jumu ar bankas maksā juma uzdevuma kopiju.
Vērtēšanas komisija izslēdz dalībnieku no dalības Programmas otrajā kā rtā , ja
tas bez paskaidrojoša iemesla nav iesū tījis šajā punktā prasīto informā ciju
norā dītajā laikā . Izslēgtā dalībnieka vietā uz otro kā rtu tiek uzaicinā ts cits
dalībnieks, kas pirmajā kā rtā ieguvis nā kamo augstā ko vietu, sā kot no
26. vietas. Lēmumu par atbalsta piešķ iršanu pieņ em Atbalsta sniedzējs,
balstoties uz Vērtēšanas komisijas lēmuma. Atbalsta sniedzēja lēmuma par
atbalsta piešķ iršanu pieņ emšanas brīdis tiek uzskatīts par de minimis atbalsta
EUR 930,60 apmērā piešķ iršanas brīdi. Lēmums par šī de minimis atbalsta
piešķ iršanu tiks pieņ emts ne vēlā k kā 2020. gada 18. decembrī.
52. CONNECT sadarbībā ar “Cambridge Worldwide Associates” nodrošina
apmā cību programmas saturu Kembridžā , apmaksā dalībnieku uzturēšanos
naktsmītnē “YHA Cambridge” (adrese: 97 Tenison Road, Cambridge,
Cambridgeshire, CB1 2DN, United Kingdom), kā arī piešķ ir līdzfinansējumu
dalībnieka ceļa izdevumu (lidmašīnas biļetes maršrutā Rīga – Londonas lidosta
(Stansted, Gatwick vai Luton) – Rīga un tiešie transfēri lidosta-Kembridža6

lidosta) segšanai līdz EUR 150,00 (viens simts piecdesmit eiro, 00 centi)
apmērā , kas ir šī nolikuma 11. punktā noteiktā de minimis atbalsta daļa par
otro kā rtu.
53. CONNECT 10 (desmit) dienu laikā kopš ceļa izdevumu maksā jumu apliecinošo
dokumentu saņ emšanas dienas uz dalībnieka norā dīto konta numuru
kompensē ceļa izdevumus 50% apjomā , bet ne vairā k kā EUR 75,00
(septiņ desmit pieci eiro, 00 centi) apmērā . Atlikušos 50% ceļa izdevumu
CONNECT kompensē divu darba dienu laikā pēc dalībnieka ierašanā s
Kembridžā un reģ istrēšanā s dalībai Programmas otrajā kā rtā , kas ir šī
nolikuma 11. punktā noteiktā de minimis atbalsta daļa par otro kā rtu.

Vērtēšanas komisijas priekšsēdētā js

Dainis Šēnbergs

Biedrības “CONNECT Latvija” valdes priekšsēdētā js

Anders Paalzow

Rīgā , 2020. gada 17. augustā
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