
Sadarbība ir process, kad kopīgi strādājam vai
rīkojamies. Kopīgs darbs dod daudz labāku rezultātu
nekā individuāls darbs.

Igaunijas, Latvijas un Krievijas reģioni, kurus savieno
"Via Hanseatica" maršruts, ir bagāti ar tūrisma
resursiem. Šajā ziņā mēs jau esam bagāti, tomēr, lai
būtu paši labākie, vēlamies radīt kaut ko izcilu. Un ko
mēs darām? Mēs sadarbojamies!

Lasi un pārliecinies par to pats!

Rudens – ziema 2012

Via Hanseatica ir vēsture, zināšanas, kultūra, labs
ēdiens, atmosfēra, draudzīgi cilvēki un daudz citu
lietu, kas padarīs Jūsu ceļojumu neaizmirstamu. Ar
šādiem vārdiem vislabāk var raksturot "Via Hanse-
atica" maršrutu. Tomēr tās nav tikai sajūtas un
emocijas, tas ir tūrisma maršruts, kas savieno vairāku
valstu pilsētas – Sanktpēterburgu, Narvu/Ivango-
rodu, Tartu, Valgu/Valku, Valmieru, Siguldu un Rīgu.
Tūrisma maršrutā iekļauti reģiona kultūrvēsturiskie
un dabas objekti visās trīs valstīs, uzsverot katras
valsts unikalitāti, tādējādi radot īpaši pievilcīgu
tūrisma galamērķi.

Liela daļa projekta aptvertās teritorijas ir Latvijas,
Igaunijas un Krievijas lauku reģioni. Daudz ir
dzirdēts par iedzīvotāju skaita un darba vietu sama-

Projekts "Via Hanseatica"

zināšanos lauku apvidos. Viens no projekta "Via
Hanseatica" uzdevumiem ir veicināt attālo Igaunijas,
Latvijas un Krievijas projekta teritoriju ilgtspējīgu
attīstību, izmantojot Via Hanseatica pārrobežu
tūrisma maršruta potenciālu.

Līdz šim tūrisma maršruta potenciāls nav izmantots
pilnībā, tādēļ turpmākajos gados eksperti un
speciālisti izveidos tūrisma pakalpojumu piedāvā-
jumus dažādām mērķauditorijām, kas gan stiprinās
tūrisma jomā iesaistīto uzņēmēju un iestāžu
sadarbību, gan veidos tūrisma maršruta pievilcību.
Projekta teritorijā ir izveidots tikai neliels skaits
vienotu tūrisma produktu, jo uzņēmējiem, darbo-
joties individuāli, trūkst kapacitātes, lai plānotu,
radītu un īstenotu kopīgas aktivitātes. �

"Ja vēlies būt labākais, esi konkurētspējīgs. Ja vēlies būt pats labākais – sadarbojies!"
(autors nezināms)

Kas ir "Via Hanseatica"?

Sille Talveta
Projekta "Via Hanseatica" vadītāja

Sangaste pils, Igaunija
Foto: Jurijs Simonovs
Sangaste pils, Igaunija
Foto: Jurijs Simonovs

Foto: Personīgais arhīvs

Šis dokuments ir izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības

instrumenta 2007.–2013. finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Vidzemes plānošanas reģions, un tas

neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

ietvaros

ZIŅU LAPA
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Aprīļa vidū Valmierā norisinājās projekta atklāšanas
konference, kura pulcēja visu trīs valstu projekta
partnerus un dažādu institūciju pārstāvjus. Konfe-
rences laikā tās dalībnieki izvirzīja ļoti ambiciozu
mērķi – turpmākajos gados panākt maršruta kā
tūrisma galamērķa lielāku atpazīstamību, veidojot
visiem labi zināmu zīmolu "Via Hanseatica", un
projekta teritorijā nodrošināt ienākumu avotu
tūrisma nozares pārstāvjiem Latvijā, Igaunijā un
Krievijā.

Atklāšanas konferences laikā notika grupu darbs,
kura mērķis bija uzzināt dalībnieku domas par
svarīgām projekta aktivitātēm – dažādu tūrisma
piedāvājumu izveidi, tūrisma speciālistu un gidu
apmācībām un "Via Hanseatica" video klipu, audio
ceļveža un ceļojuma rokasgrāmatas izveidi.

Projekta vadītāja Sille Talveta: "Esot kopā ar
cilvēkiem, kuri ir tik ļoti aizrautīgi un vēlas realizēt
"Via Hanseatica" aktivitātes, es ticu, ka mūsu pro-
jekts būs tāds pats veiksmes stāsts kā programmas
"Skype" radīšana. Ar to es domāju labu kvalitāti un
izcilu zīmolu, kuru par noderīgu atzīst daudzi
lietotāji."

"Via Hanseatica" īstenošanas laiks ir no 2012. gada
1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim, un tā
vadošais partneris ir Vidzemes plānošanas reģions.

Kopskaitā projektā piedalās 18 partneri un vairāk
nekā 20 asociētie partneri – pašvaldības, dažādas
nevalstiskās un tūrisma organizācijas. Kopējais
projekta budžets ir 1 803 966 EUR, no kura 90 % tiek
finansēti no Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta 2007. – 2013. gadam.

Turpmāko trīs gadu laikā vēlamies vairot "Via
Hanseatica" kā tūrisma galamērķa atpazīstamību un
parādīt, ka arī ārpus lielajām pilsētām un tūristu
iecienītajām apskates vietām Igaunijā, Krievijā un

ir interesanti un aizraujoši objekti. Aicināsim
Jūs sajust, piedzīvot un redzēt Via Hanseatica
maršruta piedāvātās iespējas.

Video klipos rādīsim tūrisma maršruta burvību, kā
arī dabas un aktīvās atpūtas dažādību. Aicināsim
pavadīt mierīgas brīvdienas un sajust daļu Ziemeļei-
ropas. Izglītosim tūristus par maršrutu, veidojot
drukātu un audio ceļvedi, kā arī stāstīsim par "Via
Hanseatica" maršrutu tūrisma izstādēs Vācijā, So-
mijā un Krievijā.

Latvijā

Anita Savoņi-Vaido
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Redzēt un sajust Via Hanseatica!

Projekta partneri darbībā
Foto: Anita Savoņi-Vaido

Foto: Personīgais arhīvs

Via Hanseatica partneri Sanktpēterburgā
Foto: Olga Jakimenko

Mūsu sapnis ir redzēt Via Hanseatica kā aizraujošu,
atraktīvu, kvalitatīvu, labi zināmu un populāru
tūrisma produktu. Lai piepildītu sapni, mēs izvēr-
tējam savas iespējas, apmācām tūrisma pakalpojumu
sniedzējus un mācāmies no viņiem, kā arī kopīgā
darbā iesaistām mūsu partnerus un kvalificētus
ekspertus no Igaunijas.Krievijas, Latvijas un

Daļa no Via Hanseatica attīstības ir uzņēmumu,
speciālistu un profesionāļu sadarbības tīkla izveide.
Tā ir iespēja apmācīt tūrisma nozares darbiniekus
par tūrisma produktu attīstību, pasākumu organizē-
šanu, pakalpojumu izveidi, inovācijām tūrisma
nozarē, veiksmīgām pārdošanas stratēģijām, reklā-
mas materiālu izveidi un sociālo mediju lomu
uzņēmējdarbībā.

Kopā ar ārzemju tūrisma ekspertiem veidosim Via
Hanseatica tūrisma pakalpojumu piedāvājumus
dažādām mērķauditorijām un modernizēsim Via
Hanseatica vizuālo identitāti.

Šis ir veids, kā Via Hanseatica transporta koridors
kļūst par iedvesmojošu tūrisma maršrutu ar vēstu-
riskām un leģendām apvītām pilsētām, skaistu un
neskartu dabu, dažādām kultūrām un tradīcijām,
aizraujošām aktivitātēm, neaizmirstamām garšām un
smaržām un draudzīgiem un izpalīdzīgiem cilvēkiem.
Aicinām Jūs 2014. gadā izmantot "Via Hanseatica"
izveidotos tūrisma piedāvājumus Latvijā, Igaunijā un
Krievijā.

Veidojot tūrisma maršrutus un piedāvājumus, tū-
risma objektu pievilcība un pieejamība ir jāuztver
tikpat nopietni kā apkalpošanas kvalitāte. No
2012. gada līdz 2013. gadam Via Hanseatica partneri,
veicot nelielus ieguldījumus infrastruktūras uzla-
bošanā, pilnveidos 12 tūrisma objektus. Tūrisma
maršrutam ir nepieciešami arī jauni objekti, tādēļ
mēs gatavojam dokumentāciju, lai uzsāktu ieguldī-
jumus vēl 11 objektos. Ieguldījumi dos tūristiem
iespēju apmeklēt Ivangorodas cietoksni, mītisko
mežu – parku netālu no Gatčinas, mūmiju izstādi
Harglas kapelā un daudz citu jaunu un interesantu
vietu.

Lai veidotu tūrisma objektu atpazīstamību, projekta
gaitā tiks uzstādītas ceļa zīmes, norādes, informācijas
stendi un interaktīvi informācijas termināli. Tas
palīdzēs tūristiem veiksmīgāk plānot savus ceļojumus
un atrast interesantas vietas "Via Hanseatica"
maršrutā.

Turiet acis vaļā!

Sille Talveta
Projekta vadītāja

Sille Roometa
"Via Hanseatica'' tūrisma piedāvājumu
izveides koordinatore
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Infrastruktūras uzlabojumi Via Hanseatica tūrisma objektos

Via Hanseatica tūrisma piedāvājumu attīstība

Norāde uz "Via Hanseatica" objektu Igaunijā

Foto: Personigais arhīvs
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Aicinām Jūs iepazīties ar "Via Hanseatica"

interesantākajām un neparastākajām vietām.

Krievijas pirmais muzejs, kas veltīts literatūras
tēlam – Stacijas uzrauga nams, tika atvērts 1972.
gadā senā pasta ēkā. Ar arhīva dokumentu un
Aleksandra Puškina stāsta "Stacijas uzraugs"
palīdzību muzejā ir radīta 19. gadsimta pasta
darbības atmosfēra. Bruģakmens pagalmā atrodas
atjaunoto ēku komplekss.

http://history-gatchina.ru/estate/stmaster/

Labākie pasta pakalpojumi Via Hanseatica maršrutā

Via Hanseatica maršruts

Sedas purva dabas liegums ir viens no lielākajiem
purviem Latvijā (7240 ha). Purvs atrodas blakus
unikālam kultūras mantojuma objektam – Sedas
ciematam. Sedas purvs ir aizsargājamā
teritorija, kurā ligzdo, barojas un dzīvo vairāk nekā
140 sugu ūdensputni. Dabas liegumā atrodas upju
palienes, senu mežu paliekas un neskartas purva
vietas. Neskartās dabas burvību iespējams baudīt,
dodoties pastaigā pa 12 kilometrus garo taku cauri
purvam.

putnu

Visneskartākā daba Via Hanseatica maršrutā –
paradīze putnu vērotājiem

Dabas liegums ''Sedas purvs'', Latvija
Foto: Jānis Ence

Allaž tērpies zilas dūmakas mētelī, teikām un
nostāstiem apvīts Kocēnu pagastā paceļas Zilais-
kalns. Tā absolūtais augstums ir 126,7 m virs jūras
līmeņa. Zilaiskalns ir sena kulta vieta, kur esot bijusi
svētā birzs, svētnīca un varoņu kapenes. Kā vēsta
teika, kapenēs atdusējies varonis Imanta. Zilajā kalnā
krustojas piecas uguns āderes, un to krustpunktos
cilvēki ir izveidojuši 14 enerģijas un 1 uguns apli.
Kalna virsotnē iezīmēts spēka vietas centrs, kurā ir
vislielākā enerģijas plūsma. Nonākot svētvietās,
varam enerģētiski attīrīties, sakārtot domas un ie-
klausīties sirdsbalsī.

Visenerģētiskākais kalns – Zilaiskalns

"Zilaiskalns", Latvija
Foto: Kocenu novada pašvaldība

Vēlam Jums patīkamu ceļojum
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Kohtla kalnrūpniecības parka muzejs atrodas Ida-
Viru apriņķī. Ekskursijas laikā apmeklētāji uzvelk
ķiveres, paņem lukturīšus un kļūst par kalnračiem.
Tā ir vienreizēja iespēja justies kā kalnračiem –
piedzīvot viņu ikdienas darbu mitros un putekļainos
apstākļos, apmeklēt sprāgstvielu noliktavu, pārvieto-
ties ar īstu pazemes vilcienu, aplūkot kalnrūpniecības
instrumentus un tehniku. Papildus ir iespējams
pasūtīt gardu kalnraču maltīti un izbaudīt to pazemes
kalnraču ēdnīcā.

http://kaevanduspark.ee

Dziļākais pazemes muzejs – Kohtla kalnrūpniecības parka muzejs

Kohtla kalnrūpniecības parka muzejs, Igaunija
Foto: Kohtla kalnrūpniecības muzejs

Memoriālā māja "Roždenstvo" – muzejs ar parku
atrodas Silverskas ciematā. Memoriālā māja ir veltīta
visslavenākajam tās īpašniekam – rakstniekam
Vladimiram Nabokovam. Īpašums atrodas augstā
upes krastā ozolu un liepu ieskauts. Īpašuma
teritoriju mēdz dēvēt par "Mazo Šveici", jo strautu un
upju augsne rada bagātīgu augu veģetāciju un
savdabīgu mikroklimatu. Parkā atrodas sarkanās
smilšu klintis un daudz mazu strautiņu.

Via Hanseatica Šveice

Roždenstvo memoriālā māja,
Krievija
Foto: Gačinas apgabala
administrācija

Stacijas uzrauga nams, Krievija
Foto: Gačinas apgabala administrācija

Restorāns Püssirohukelder (Pulvera pagrabs), kurš
līdz 1809. gadam ir bijis šaujampulvera pagrabs,
atrodas tieši Tartu Toomemägi pakalna nogāzē.
Augstie griesti ir visunikālākā Tartu Püssirohukelder
daļa. Krodziņš tika celts 1767. gadā aizsarggrāvī, kas
atdalīja Bīskapa pili no cietokšņa. Tā būvniecībā tika
izmantoti ķieģeļi no viduslaiku Svētās Marijas
baznīcas drupām un Bīskapa pils sienām. Savulaik
Püssirohukelder ir piederējis arī Tartu universitātei,
kas krodziņa telpas sāka izmantot 1896. gadā, lai
pētītu zemestrīces un magnētiskos procesus.

http://www.pyss.ee

Krodziņš ar visaugstākajiem griestiem – šaujampulvera pagrabs

Restorāns Püssirohukelder – šaujampulvera pagrabs, Igaunija
Foto: Restorāna arhīvs

umu!



Via Hanseatica maršruta pievilcību nosaka tūrisma objektu un pakalpojumu kvalitāte. Nereti ar nelieliem
ieguldījumiem var radīt lielas izmaiņas, tādēļ projekta ietvaros 12 tūrisma objektos plānoti infrastruktūras
uzlabošanas darbi. Jau astoņos objektos rekonstrukcijas darbi ir pabeigti, un apmeklētāji var priecāties par
labāku vidi.
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Noslēdzot pēdējo Cēsu Izstāžu nama renovācijas
posmu, ir paveikta Izstāžu nama logu un durvju
restaurācija, tādejādi nodrošinot kvalitatīvāku māk-
slas un mūzikas pasākumu norisi. Tagad cēsnieki un
tūristi var baudīt daudzveidīgu kultūras dzīvi, un
atjaunotais Cēsu Izstāžu nams ir iemesls apmeklēt
Cēsis vēl biežāk.

C ēsu Izstāžu nams

Vasaras sākumā noslēdzās Valkas novadpētniecības
muzeja stāvlaukuma rekonstrukcijas darbi, kuru
ietvaros paplašināja iebrauktuvi no Cimzes ielas uz
stāvlaukuma teritoriju un atjaunoja stāvlaukuma
segumu. Muzejā interesenti var iepazīties ar Valkas
un apkārtnes vēsturi un piedalīties dažādos pasāku-
mos. Tagad apmeklētājiem ir iespēja ērtāk izmantot
muzeja sniegtos pakalpojumus.

V alkas novadpētniecības muzejs

Lai uzlabotu apkārtējo vidi apmeklētājiem, kuri
pastaigājas parkā pie Dzirnavu ezeriņa, ir pabeigta
kāpņu rekonstrukcija. Būvdarbu laikā pilnībā pārbū-
vēja kāpnes, nomainīja kāpņu margas un sakopa
teritoriju ap kāpnēm. Aplūkojiet fotogrāfiju, cik
lieliski tagad izskatās kāpnes!

K āpnes Valmierā

Jaunbūvētais atpūtas laukums pie Sedas kultūras
nama ir vieta, kur tūristiem atpūsties, ieturēt maltīti
un izlemt, kurp doties tālāk. Seda ir apmeklēšanas
vērta vieta! Pilsēta tika dibināta kā ciemats kūdras
ieguves fabrikas strādniekiem 1950. – 60. gados. Arī
mūsdienās centrālo purva daļu izmanto kūdras
iegūšanai. Sedas lepnums ir 1959. gadā celtais
kultūras nams ar četrām masīvām kolonām un
Staļina laikam raksturīgo arhitektūras stilu.

A tpūtas laukums pie
Sedas kultūras nama

Muižas renovācija ilgst jau vairākus gadus. Patei-
coties projekta "Via Hanseatica" aktivitātēm, ir re-
konstruēti muižas grīdas segumi. Tagad šeit par var
pat dejot! Visi romantikas kārotāji ir laipni gaidīti.

L uke muiža

Atpūtas vietu sakārtošana ir ļoti nozīmīga tūrisma
attīstībai Paluperas pašvaldībā. Labiekārtošanas
darbu laikā ezera apkārnē ir uzstādītas pārģērbšanās
kabīnes, tualetes, nojumes, atkritumu tvertnes, grilla
vietas un šūpoles, bet Lustimae atpūtas vietā veikta
esošās infrastruktūras renovācija.

H ellenurme and Lustimae
atpūtas vietas

Rekonstruētās kāpnes
Valmierā, Latvija
Foto: Valmieras pilsētas
pašvaldība

Laiuses pilī vienmēr ir notikuši dažādi vietējo
pašdarbnieku pasākumi. Lai tie norisinātos labākā
kvalitātē, ir rekonstruēta āra skatuve, kuru jau ir
pārbaudījuši Laiuses pašdarbnieki.

L aiuses pils

Laiuse pils, Igaunija
Foto: Jogeva pašvaldība
Laiuse pils, Igaunija
Foto: Jogeva pašvaldība

Projekta "Via Hanseatica" partnerību var
raksturot šādiem vārdiem: daudzveidīga, pro-

fesionāla, pozitīva un robežas šķērsojoša.

Igauniju projektā pārstāv Valgas apriņķa Attīstības
aģentūra, Tartu apriņķa Tūrisma aģentūra, Jogevas
apriņķa Attīstības un uzņēmējdarbības centrs, Ida-
Viru apriņķa Uzņēmējdarbības centrs, Paluperas,
Jogevas, Saares un Avinurmes pašvaldības un
nodibinājums "Luke manor". Projektā ir iesaistījušies
vairāki asociētie partneri – četras apriņķu pārvaldes
(Valgas, Tartu, Jogevas, Ida-Viru), divas pašvaldību
apvienības (Valgas un Tartu), sešas pašvaldības
(Helme, Hummuli, Otepe, Noo, Pala, Mataguse un
Sillamae) un nevalstiskā organizācija "Hargla
Kogudos".

Partneri no Krievijas ir reģionālas un paš-
valdību institūcijas, kas darbojas kultūras,

sporta, tūrisma un ekonomikas jomā. Projekta
oficiālie partneri ir nevalstiskā organizācija "Ļe-
ontjeva centrs" un Ļeņingradas administrācijas
Kultūras komiteja. Arī asociētajiem partneriem –
Ļeņingradas apgabala Fiziskās kultūras, sporta un
tūrisma komitejai, Ļeņingradas apgabala Kingisepas
rajona Ivangorodas pilsētai, Kingisepas pilsētas
administrācijas Kultūras, sporta un jaunatnes
politikas komitejai un Gatčinas rajona administrā-
cijai ir nozīmīga loma Via Hanseatica attīstības
veicināšanā Krievijā.

Partneri no Latvijas ir piecas pašvaldības –
Kocēnu, Valkas, Strenču un Siguldas novadu

domes un Valmieras pilsētas pašvaldība, kā arī
pašvaldības aģentūra "Cēsu Kultūras un tūrisma
centrs". Projekta vadošais partneris ir Vidzemes
plānošanas reģions, bet kā asociētie partneri piedalās
Rīgas plānošanas reģions un Vidzemes tūrisma
asociācija.

Projekta koordinatora pienākumus veic Igaunijas konsultāciju firma "LLC Gravitas".
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Via Hanseatica partneri



Projekta vadītāja
Sille Talveta
E-pasts: sille@gravitas.ee
Vidzemes plānošanas reģions/ LLC Gravitas

www.gravitas.ee
T.: +372 5109278

Komponentes "Informācija un komunikācija"
koordinatore Anita Savoņi-Vaido
E-pasts: a.savoni-vaido@vidzeme.lv
Vidzemes plānošanas reģions

www.vidzeme.lv
T.: +371 26621391

Komponentes "Tūrisma piedāvājumu izstrāde un
sadarbība" koordinatore un projekta vadītāja
Igaunijā Sille Roometa
E-pasts: sille@arenguagentuur.ee
Valgas apriņķa attīstības aģentūra

www.arenguagentuur.ee
T.: +372 53090842

Komponentes "Infrastruktūras attīstība"
koordinatore un projekta vadītāja Krievijā
Jeļena Belova
E-pasts: belova@leontief.ru
NVO "Ļeontjeva centrs"
http://leontief-centre.ru
T.: +7 9219322905

Projekta vadītāja Latvijā
Dagnija Ūdre
E-pasts: dagnija.udre@vidzeme.lv
Vidzemes plānošanas reģions

www.vidzeme.lv
T.: +371 29219477

http://

http://

http://

http://

Darba grupas sanāksme – 2012. gada 22. – 24. oktobrī, Sanktpēterburgā, Krievijā
Uzraudzības grupas sanāksme – 2012. gada 22. oktobrī, Sanktpēterburgā, Krievijā
Via Hanseatica tūrisma speciālistu apmācības Latvijā, Igaunijā un Krievijā –

Via Hanseatica tūrisma pakalpojumu komplekta izstrāde –
Tematiski semināri tūrisma nozares profesionāļiem Krievijā –

2012. gada novembrī – 2013. gada
novembrī

2012. gada novembrī – 2013. gada oktobrī
2013. gada aprīlī

Ikdienā projekta pasākumu īstenošanu organizē un vada projekta darba grupa:
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Tuvākie "Via Hanseatica" pasākumi

Profesionālais un politiskais atbalsts "Via Hanseatica" attīstībai

Lai popularizētu tūrisma maršruta "Via Hanseatica" vērtības un palielinātu atpazīstamību nacionālā līmenī
Latvijā, Igaunijā un Krievijā, ir izveidota projekta Uzraudzības grupa, kuras darbā ir uzaicināti piedalīties politiķi
un tūrisma nozares profesionāļi:

,

Leņingradas apgabala Kultūras komitejas priekšsēdētājs
Vietniece: , Kultūras komitejas Valsts atbalsta kultūrai, mākslai un folklorai nodaļas
vadītāja

Ļeontjeva centra ģenerāldirektors
Vietniece , Ļeontjeva centra ģenerālsekretāre

, Igaunijas tūrisma pārvaldes direktors
Vietniece Igaunijas tūrisma pārvaldes Produktu attīstības direktore

Igaunijas Ekonomikas un komunikācijas ministrijas pārstāve

Latvijas Tūrisma attīstības valsts aģentūras direktors

ānošanas reģiona Attīstības padomes loceklis, Kocēnu novada domes
priekšsēdētājs

Uzraudzības grupas darbā piedalās arī projekta vadītāja un projekta komponenšu vadītāji.

Laila Gercāne

Vladimirs Bogušs,
Tatjana Balta

Leonīds Ļimonovs
Jeļena Belova

Tarmo Mutso
Monika Hankova

Helena Hinto

Armands Slokenbergs

Jānis Olmanis

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības un projektu nodaļas vadītāja
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Aicinām Jūs ar mums sazināties!


