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Šajā akadēmiskajā gadā 
augstākās izglītības studentu 
atbalsta sistēma darbosies 
pēc citiem principiem nekā 
divus iepriekšējos gadus. 
2011. gada 10. augustā, pa-
matojoties uz Satversmes tie-
sas spriedumu, Ministru kabi-
nets apstiprināja grozījumus 
2004. gada 24. augusta no-
teikumos Nr. 740 „Noteikumi 
par stipendijām”, kas paredz, 
ka stipendiju atkal piešķir, 
prioritāri vērtējot sekmju un 
zinātniskās darbības rādītā-
jus. Sociālais stāvoklis tiks 
ņemts vērā tikai līdzvērtīgu 
sasniegumu gadījumā. Proti, 
priekšroka saņemt stipendi-
ju ar līdzvērtīgiem mācību 
sasniegumiem būs tam stu-
dentam, kurš atbilst kādam 
no sociālajiem kritērijiem – ir 
invalīds, bārenis vai bez ve-
cāku gādības palicis jaunie-
tis, studējošais no ģimenes, 
kurai piešķirts trūcīgas ģime-
nes statuss, studējošais no 
daudzbērnu ģimenes, studē-
jošais, kuram ir bērni.

Kāpēc sociālie kritēriji?
Vēsturiski pastāv divi sti-

pendiju piešķiršanas mērķi – 
viens no tiem ir atbalsts eko-
nomiski sliktāk situēto ģimeņu 
studentiem, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgas iespējas iegūt iz-
glītību, otrs no tiem ir stipen-
dija par augstiem mācību 
sasniegumiem kopumā vai 
kādā atsevišķā jomā. Ierasts, 
ka stipendiju par mācību 
vai zinātniskā darba sasnie-
gumiem piešķir no dažādiem 
avotiem (privātpersonu, uzņē-
mumu, īpaši izveidotu fondu 
u. c. līdzekļiem), bet stipendi-
jas atbilstoši sociālajiem kri-
tērijiem visbiežāk piešķir no 
valsts budžeta līdzekļiem.

Eiropas valstīs ir dažāda 
studiju maksas un stipendi-
ju piešķiršanas kārtība, to-
mēr vienmēr pastāv atbalsts 
maznodrošinātajām perso-
nām. Piemēram, Norvēģijā 
studijas valsts augstākās iz-
glītības iestādēs ir brīvas no 

mācību maksas, tomēr katru 
semestri ir jāmaksā neliela 
maksa studentu labklājības 
organizācijai. Norvēģijas 
Valsts izglītības aizdevumu 
fonds sniedz studentiem fi -
nansiālu atbalstu stipendiju 
un kredītu veidā. Tie galve-
nokārt ir paredzēti dzīvoša-
nas izdevumiem, iztikai un 
studiju materiāliem. Studen-
tu vecāku ekonomisko stā-
vokli neņem vērā. Sākotnēji 
atbalstu izsniedz kā kredītu. 
Līdz 40 procentiem no sum-
mas var pārvērst stipendijā. 
Tas iespējams, ja students 
nokārto visus eksāmenus, 
nedzīvo mājās pie vecākiem 
un pelna mazāk par noteiktu 
ienākumu līmeni. Studenti 
ar bērniem atkarībā no stu-
denta un viņa laulātā ienā-
kumiem var saņemt papildu 
fi nansējumu.1

Savukārt Anglijā pilna lai-
ka studējošajiem ir iespēja 
saņemt neatmaksājamu stu-
dējošā stipendiju (Assembly 
Learning Grant in Wales). Šīs 
stipendijas lielums ir atka-
rīgs no studenta materiālā 
stāvokļa, un tā ir paredzēta 
studentiem no mājsaimnie-
cībām ar zemākiem ienāku-
miem. Vairākumam studentu 
ņem vērā vecāku ienākumu 

līmeni, patstāvīgiem stu-
dentiem ņem vērā viņu un/
vai viņu laulātā vai partnera 
ienākumu līmeni. Patstāvīgi 
studenti ir tie, kuri ir vairāk 
nekā 25 gadus veci vai ir pre-
cējušies, vai sevi uzturējuši 
trīs gadus, vai arī atsvešinā-
jušies no vecākiem.

Bez šā garantētā mini-
muma augstākās izglītības 
iestādēs ir daudz papildu 
pastāvīgu pabalstu, kurus 
piešķir atkarībā no studenta 
materiālā stāvokļa vai kuri ir 
paredzēti vietējo skolu un 
koledžu studentiem un/vai 
par akadēmiskajiem sasnie-
gumiem.2

Latvijā 34% studentu stu-
dē valsts budžeta vietās un 
ierasts, ka stipendija tiek pie-
šķirta, balstoties uz mācību 
sasniegumiem. Taču ne vi-
siem labākajiem to ir iespēja 
saņemt, jo stipendiju saņem 
tikai apmēram 14% no vi-
siem valsts budžeta fi nansē-
to vietu studentiem.3

2009. gadā Izglītības un zi-
nātnes ministrija, ņemot vērā 
ekonomiskās situācijas ko-
pumā un tās dēļ arī ģimeņu fi -
nansiālo iespēju pasliktināšanos, 
kas sociāli un ekonomiski mazāk 
aizsargātiem iedzīvotājiem ap-
grūtināja iespējas iegūt aug-

stāko izglītību, izstrādāja un 
pieņēma grozījumus „No-
teikumos par stipendijām”. 
Šādu priekšlikumu ieteica 
arī Pasaules Banka. Līdz ar 
to kopš 2009./2010. akadē-
miskā gada divus turpmākos 
akadēmiskos gadus stipen-
dijas piešķīra pēc sociāla-
jiem kritērijiem. Augstskolu 
statistika apliecina, ka lie-
lākoties stipendiju saņēma 
jaunieši, kas atbilst sociāla-
jiem kritērijiem, piemēram, 
Latvijas Universitātē – 75% 
no tās stipendiju fonda.4

Laikā, kad strauji paze-
minājās Latvijas iedzīvotāju 
ienākumi, tas šķita vairāk 
nekā saprotams un pama-
tots. Taču pašlaik ikvienam 
70 latu stipendija mēnesī ir 
vērtīgs atspaids ģimenes un 
individuālajā budžetā, tāpēc 
studentu vidū brieda neap-
mierinātība ar pastāvošo kār-
tību. Izskanēja viedoklis, ka 
dokumenti par īpašo statusu 
nereti neatspoguļo patiesos 
studenta dzīves apstākļus.

Stipendiju piešķiršanas 
atbilstība Satversmes 1. 
pantam

2010. gada 5. augustā Sa-
tversmes tiesas 1. kolēģija ie-
rosināja lietu5 „Par Ministru 
kabineta 2009. gada 2. jūnija 
noteikumu Nr. 511 „Grozījumi 
Ministru kabineta 2004. gada 
24. augusta noteikumos Nr. 740 

„Noteikumi par stipendijām”” 
1.1. punkta atbilstību Latvijas 
Republikas Satversmes 91. pan-
tam, kas paredz, ka visi cilvēki 
Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un 
tiesas priekšā un cilvēka tiesī-
bas tiek īstenotas bez jebkādas 
diskriminācijas, un 112. pantam, 
kas paredz, ka ikvienam ir tie-
sības uz izglītību; valsts no-

drošina iespēju bez maksas 
iegūt pamatizglītību un vi-
dējo izglītību; pamatizglītība 
ir obligāta.

Lieta ierosināta, pamato-
joties uz pieteikumu, kura 
iesniedzēji – tolaik tiesību 
zinātņu bakalaura studiju 
programmas studenti Ed-
gars Ābols un Artūrs Pušmu-
cāns – uzskata, ka stipendijas 
mērķis nav sociāla palīdzība, 
bet gan spējīgo studentu 
motivēšana un atbalstīšana. 
E. Ābols un A. Pušmucāns 
pieteikumā lūdza skatīt mi-
nētās normas atbilstību arī 
Satversmes 1. pantam, kas 
noteic, ka Latvija ir neatkarī-
ga demokrātiska republika, 
un 105. pantam, kas noteic, 
ka ikvienam ir tiesības uz 
īpašumu; īpašumu nedrīkst 
izmantot pretēji sabiedrības 
interesēm; īpašuma tiesības 
var ierobežot vienīgi saskaņā 
ar likumu; īpašuma piespie-
du atsavināšana sabiedrības 
vajadzībām pieļaujama tikai 
izņēmuma gadījumos uz at-
sevišķa likuma pamata pret 
taisnīgu atlīdzību. 2010. gada 
30. jūlija Satversmes tiesas 2. 
kolēģijas lēmumā par lietas 
ierosināšanu norādīts, ka 
pieteikumā nav sniegts juri-
diskais pamatojums tam, ka 
apstrīdētā norma neatbilstu 
šiem Satversmes pantiem, 
līdz ar to atbilstība šiem di-
viem pantiem netiks vērtēta.

Taču, lai arī jau pieteikumā 
ir norādīta minētās normas ie-
spējamā neatbilstība četriem 
Satversmes punktiem, 2011. 
gada 6. maija Satversmes tie-
sas spriedums atzina Ministru 
kabineta 2009. gada 2. jūnija 
noteikumu Nr. 511 „Grozījumi 
Ministru kabineta noteikumos 
Nr. 740 „Noteikumi par sti-

pendijām”” 1.1. punktu par 
neatbilstošu pavisam citam 
Latvijas Republikas Satvers-
mes 64. pantam, kas paredz, 
ka likumdošanas tiesības 
pieder Saeimai, kā arī tautai 
Satversmē paredzētā kārtībā 
un apmēros, un atzina par 
spēkā neesošu no 2011. gada 
1. augusta.

Vai sociālie kritēriji ir 
netaisnīgi stipendiju pie-
šķiršanā? 

Plašsaziņas līdzekļos un 
augstākās izglītības sabiedrī-
bā šī ziņa tika apspriesta, ne-
reti uzsverot, ka pieteikuma 
iesniedzēju drosme un tais-
nīguma meklēšana vaina-
gojusies panākumiem, taču 
patiesībā Satversmes tiesa 
neatzina minēto normu par 
neatbilstošu nevienam no 
četriem pieteikumā minēta-
jiem pantiem. 

Satversmes tiesa lēma, ka 
Satversmes 112. pants nepa-
redz personai tiesības prasīt 
bezmaksas augstākās izglī-
tības nodrošināšanu un sti-
pendiju piešķiršana studē-
šanai augstākajās izglītības 
iestādēs nav uzskatāma par 
Satversmē noteiktu valsts 
pienākumu.

Taču neatbildēti paliek 
vairāki jautājumi par kri-
tērijiem – vai ar pastāvošo 
kārtību tika diskriminēti stu-
denti ar augstiem mācību 
sasniegumiem, nesaņemot 
algu par ļoti labi paveikto 
studiju un zinātnisko darbu, 
vai gluži pretēji vienlīdzīgā 
pozīcijā nav jaunieši no maz-
nodrošinātām un trūcīgām 
ģimenēm, kuriem ģimenes 
fi nansiālās situācijas dēļ nav 
iespēju iegūt augstāko izglī-
tību, pat ja konkursa kārtībā 
iegūta no valsts budžeta fi -
nansēta studiju vieta. 

Lietā pieaicinātā perso-
na – Latvijas Republikas tie-
sībsargs – norāda, ka vien-
līdzības princips pieļauj un 
pat prasa atšķirīgu attieksmi 
pret personām, kuras atrodas 
atšķirīgos apstākļos, kā arī at-
šķirīgu attieksmi pret perso-
nām, kuras atrodas vienādos 
apstākļos, ja tai ir objektīvs un 
saprātīgs pamats. 

Atbalsts sociāli neaizsargātiem studentiem – vienlīdzības 
vai diskriminācijas veicināšana?

   JĀNIS DZANUŠKĀNSIK

Eiropas augstākās izglītības telpā 
neesot vienotas izpratnes, vai sti-

pendija var kalpot par līdzekli sociālā 
nodrošinājuma sniegšanai vai arī tikai 
par līdzekli spējīgāko studentu motivē-
šanai un atbalstīšanai.
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Tiesībsargs atzīst, ka sti-
pendija ir sociālā nodrošināju-
ma līdzeklis un studenti, kuri 
atbilst normā noteiktiem 
kritērijiem, ir sociāli mazāk 
aizsargāti, tāpēc pastāv ob-
jektīvs un saprātīgs pamats 
abām personu grupām 
(studentiem, kuri atbilst 
noteiktajiem kritērijiem, un 
pārējiem budžeta grupas 
studentiem) piemērot atšķi-
rīgu attieksmi.6

Latvijas Rektoru padome 
izteikusi bažas par iespē-
jamo nevienlīdzīgo attiek-
smi, norādot, ka Eiropas 
augstākās izglītības telpā 
neesot vienotas izpratnes, 
vai stipendija var kalpot par 
līdzekli sociālā nodrošinā-
juma sniegšanai vai arī tikai 
par līdzekli spējīgāko stu-
dentu motivēšanai un atbal-
stīšanai. Vienlaikus padome 
negatīvi vērtē abu pieeju 
savstarpēju pretstatīšanu. 
Uz līdzīgiem aspektiem no-

rāda arī Latvijas Studentu 
apvienība.7 

Klupšanas akmens – 
Satversmes 64. pants

Taču Satversmes tiesa 
vērtējusi citu aspektu – vai 
ir ievērota likumdošanas 
deleģēšanas kārtība, jo tie-
sību normas pieņemšanas 
kārtības ievērošana ir tiesī-
bu normas spēkā esamības 
priekšnoteikums. Spriedu-
mā secināts, ka augstākās 
izglītības fi nansēšanai ir div-
pakāpju sistēma – konkursa 
kārtībā iespēja pretendēt uz 
valsts budžeta fi nansētām 
studiju vietām un pēc tam 
atbilstoši Ministru kabineta 
noteiktai kārtībai saņemt at-
balstu stipendiju veidā. Taču 
uzsvērts, ka Ministru kabine-
tam pilnvarojumā noteiktais 
vārds „kārtība” paredz regu-
lēt attiecīgā jautājuma pro-
cesuālo kārtību (procedūru), 
līdz ar to Ministru kabineta 
noteikumos nevar būt ie-
kļautas tādas materiālās 

tiesību normas, kas veidotu 
no pilnvarojošā – Augstsko-
lu – likuma būtiski atšķirīgas 
tiesiskās attiecības.8

Pēdējo gadu laikā attiecī-
bā uz stipendiju piešķiršanu 
ir pastāvējušas trīs atšķirīgas 
redakcijas – kopš 2002. gada 
stipendijas astoņu latu ap-
mērā saņēma visi sekmīgie 
budžeta vietu studenti, kopš 
2004. gada stipendija tika 
noteikta 70 latu apmērā, un 
līdz ar to stipendiju varēja 
saņemt tikai 14% valsts bu-
džeta vietu studentu, kas 
radīja nepieciešamību no-
teikt stipendiju piešķiršanas 
kritērijus.

Līdz 2009. gada septem-
brim stipendijas tika piešķir-
tas, balstoties uz akadēmisko 
sekmju un zinātniskās izcilī-
bas kritērijiem, bet pēc tam 
norma mainīta, balstoties uz 
sociālajiem kritērijiem.

Satversmes tiesa seci-
nājusi, ka likumdevējs nav 
grozījis Augstskolu likumā 
un Izglītības likumā noteikto 

pilnvarojumu, ciktāl tas at-
tiecas uz Ministru kabineta 
tiesībām izlemt ar stipen-
dijām saistītus jautājumus. 
Savukārt Ministru kabinets 
apstrīdētajā normā ir iekļā-
vis no likumā noteiktā piln-
varojuma atšķirīgas tiesiskās 
attiecības un ieviesis jaunus 
stipendiju piešķiršanas kri-
tērijus, šādi būtiski mainot 
stipendiju institūta izpratni. 
Apstrīdētā norma ir jauna 
materiālo tiesību norma, 
kuras tiesiskais regulējums 
nav atvasināms no Ministru 
kabinetam piešķirtā deleģē-
juma.9

Līdz ar to, iepazīstoties 
ar sprieduma konstatējošo 
un secinājumu daļu minē-
tajā lietā, Satversmes tiesa 
ir atzinusi minētās normas 
izdošanas neatbilstību un li-
kumdevēja Ministru kabine-
tam piešķirtā pilnvarojuma 
apmēra pārsniegšanu, taču 
neatzīst normā iekļautos 
kritērijus par neatbilstošiem 
kādam no pieteikumā minē-

tajiem Satversmes pantiem.
Nesen izskanēja ziņa, ka 

Igaunijā notiek diskusijas 
par stipendiju piešķiršanu 
studentiem atbilstoši sociā-
lajiem kritērijiem, turklāt arī 
citās Eiropas valstīs sociālās 
atšķirības tiek samazinātas, 
izmantojot stipendijas, lai 
neapdraudētu personas ie-
spējas iegūt augstāko izglītī-
bu nevienlīdzīgas sociālās si-
tuācijas dēļ. Šā raksta mērķis 
ir iepazīstināt ar Satversmes 
tiesas sprieduma aspektiem, 
lai turpinātu diskutēt par sti-
pendiju piešķiršanas kritēri-
jiem un to tiesisku ieviešanu 
atbilstoši Latvijas sabied-
rības vajadzībām, Latvijas 
Republikas normatīvajiem 
aktiem un starptautiskajām 
normām.

1 „Izglītības un apmācī-
bas sistēma Eiropā: Norvē-
ģija”, Eurydice, Eiropas izglī-
tības sistēmu informācijas 

tīkls, 2010., 31. lpp.
2 „Izglītības un apmācī-

bas sistēma Eiropā: Anglija”, 
Eurydice, Eiropas izglītības 
sistēmu informācijas tīkls, 
2010., 48. lpp.

3 Izglītības un zinātnes 
ministrijas informācija: www.
izm.gov.lv/aktualitates/in-
formacija-medijiem/3664.
html; www.izm.gov.lv/ak-
tualitates/informacija-medi-
jiem/6933.html.

4 2011. gada 6. maija Sat-
versmes tiesas spriedums  
lietā Nr. 2010-57-03 http://
www.satv.tiesa.gov.lv/uplo-
ad/spriedums_2010_57_03.
htm. 

5 Satversmes tiesas lē-
mums par lietas ierosinā-
šanu http://www.satv.tiesa.
g o v. l v/u p l o a d / l e m _ i e ro -
sin_2010_57.htm. 

6,7,8,9 2011. gada 6. maija  
Satversmes tiesas spriedums  
lietā Nr. 2010-57-03 http://
www.satv.tiesa.gov.lv/uplo-
ad/spriedums_2010_57_03.
htm.
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„Lattelecom“ septembrī skolām piegādās 
datorus un multimediju komplektus

Elektronisko pakalpoju-
mu sniedzējs SIA „Lattele-
com“ septembrī sāks sko-
lām piegādāt datorus un 
multimediju komplektus, 
šonedēļ preses konferencē 
paziņoja izglītības un zināt-
nes ministrs Rolands Broks 
(ZZS).

Skolas un skolotāji Izglī-
tības un zinātnes ministrijas 
(IZM) solītos datorus gaidīja 
piecus gadus, jo IZM orga-
nizēto iepirkumu rezultāti 
allaž tika apstrīdēti.

Septembrī 718 skolām 
visā Latvijā pakāpeniski 
„Lattelecom“ piegādās 600 
multimediju komplektu, kur 
būs iekļauts skolotāja por-
tatīvais dators ar demons-
trācijas sensoru risinājumu, 
interaktīvā digitālā datu 
kamera objektu demons-
trēšanai un fotografēšanai, 
interaktīvā tāfele ar pro-
jektoru un programmno-
drošinājums, 650 portatīvo 
datoru skolotājiem, 11 000 
stacionāro datoru komplek-
tu skolēniem.

Iepirkuma vērtība ir 9 
miljoni latu bez pievieno-
tās vērtības nodokļa, un to 

pilnībā fi nansē no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
līdzekļiem.

Aprīkojumam būs 36 
mēnešu ražotāja sniegtā 
garantija. „Lattelecom“ no-
drošinās ievadinstruktāžu 
skolotājiem par ierīču lieto-
šanu, sniegs tehnisko atbal-
stu skolām gadījumos, ja ar 
aprīkojumu radīsies tehnis-

kas problēmas. 
Broks uzsvēra, ka patla-

ban ir svarīgi modernizēt iz-
glītības nozares pārvaldi un 
pilnveidot mācību saturu un 
metodes. „IZM uzdevums ir 
nodrošināt vienlīdzīgu mā-
cību kvalitāti visās Latvijas 
skolās. Pašlaik pastāv atšķi-
rības starp Rīgas lielo pilsētu 
un attālo reģionu skolu pie-

dāvātajiem metodiskajiem 
mācību līdzekļiem, tehno-
loģijām, tādēļ ir jāizveido 
vienota interaktīva mācību 
vide skolām – vienotā infor-
matīvā platforma „skolas.lv“ 
kā risinājums mācību satura 
un tehnoloģisko iespēju iz-
līdzināšanai skolās,“ sacīja 
ministrs.

Viņš paskaidroja, ka 
„skolas.lv“ skolēni varēs 
interaktīvi mācīties, pildīt 
mājasdarbus, vecāki varēs 
noskaidrot visu par bērnu 
sekmēm un mācībām, ie-
pazīties ar mācību materiā-
liem, sekot līdzi mācību pro-
cesam. Skolām tā būs vieta, 
kur iegūt statistiku, lietve-
dības datus, arhīvs, apmai-
nīties ar datiem ar valsts 
institūcijām. Skolotājiem 
„skolas.lv“ piedāvās mācību 
līdzekļus, metodiku, apmā-
cības, operatīvu pieredzes 
apmaiņu. 

„Kad IZM pirms trim ga-
diem sāka darbu pie noza-
res vienotās informācijas 
tehnoloģiju platformas, ie-
pirkumā tika izvēlēta tajā 
laikā pasaulē un Eiropā la-
bākā, atzītākā pieeja, kā 
šādu platformu un informā-

Pirmo svešvalodu 
1. klasē mācīs 2013./2014. 
mācību gadā

Pirmo svešvalodu 1. kla-
sē sāks mācīt 2013./2014. 
mācību gadā, paredz šone-
dēļ valdības pieņemtie gro-
zījumi noteikumos par valsts 
standartu pamatizglītībā 
un pamatizglītības mācību 
priekšmetu standartiem.

Pašlaik pirmā svešvaloda 
tiek mācīta kā obligāts mā-
cību priekšmets no 3. līdz 9. 
klasei. Otrā svešvaloda sko-
lās, kuras īsteno izglītības 
programmas latviešu valo-
dā, tiek mācīta no 6. klases. 
Visiem 9. klases skolēniem ir 
jākārto eksāmens vienā no 
apgūtajām svešvalodām.

Jau 2010./2011. mācību 
gadā pirmās svešvalodas ap-
guve no 1.klases tika sākta 62 
Latvijas skolās un arī vismaz 

60 pirmsskolas izglītības 
iestādēs, tāpēc 2010. gada 
rudenī tika nolemts sākt pir-
mās svešvalodas apguvi no 
1. klases no 2011./2012. mā-
cību gada. Angļu valoda no 
1. klases mācīta 57, franču – 
divās, vācu – trīs skolās.

Taču šā gada februārī, 
kad bija jāmeklē iespējas 
taupīt valsts budžetu, Zaļo 
un zemnieku savienība nāca 
klajā ar priekšlikumu atlikt 
pirmās svešvalodas mācī-
šanu no 1. klases uz diviem 
gadiem, tādējādi valsts bu-
džetā ietaupot 700 000 latu.

IZM noteikumu anotācijā 
norādīja, ka Latvijas pilsētu 
un novadu izglītības pārval-
žu vadītāji un speciālisti ir in-
formēti par lēmumu nesākt 
pirmās svešvalodas apguvi 
1. klasē šā gada rudenī. 
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cijas tehnoloģiju risinājumu 
kompleksu ilgtermiņā vei-
dot. Mūsu uzdevums ir to 
pilnveidot ar tādiem izglītī-
bas kvalitātes pārvaldības 
rīkiem, kas ir piemēroti Lat-
vijas skolēnu interesēm un  

konkurētspējīgas izglītības 
veidošanai jau no pirmās 
skolas dienas. Šāda pieeja 
ļaus mums nodrošināt vienā-
du izglītības satura kvalitātes 
līmeni gan Rīgā, gan reģio-
nos,“ sacīja Broks. 

Septembrī 718 skolām visā Latvijā pakāpeniski „Lat-
telecom“ piegādās 600 multimediju komplektu, kur 
būs iekļauts skolotāja portatīvais dators, interaktīvā 
digitālā datu kamera, interaktīvā tāfele ar projektoru 
un programmnodrošinājumu, 650 portatīvo datoru 
skolotājiem, 11 000 stacionāro datoru komplektu sko-
lēniem.
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