PROTOKOLS
Rīgā
2021. gada 6. septembrī

Nr. 4.1-28e/11/2021

Zivju fonda padomes 207. sēdes (attālinātā veidā) protokols
Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N. Riekstiņš un
padomes locekļi I. Bārtule, E. Šmite, I. Lielmanis, A. Bērziņš, D. Vilkaste, E. Burģelis,
D. Ustups, V. Šantars, M. Švarcs, Ē. Urtāns. Sēdē nepiedalījās padomes loceklis V.
Gabrāns.
1. Pasākuma “Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās
saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu,
atražošanu un aizsardzību” kārtai iesniegto projektu apspriešana, projektu
iesniedzēju informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu
jautājumiem par iesniegtajiem projektiem.
2. Pasākuma “Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās
saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu,
atražošanu un aizsardzību” kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu
pieņemšana par projektu finansējumu.
3. Dažādi
3.1. par Augšdaugavas novada pašvaldības vēstuli par projektā paredzēto
informatīvo stendu uzstādīšanu pie citiem ezeriem;
3.2. par Valsts vides dienesta lūgumu par projekta iesniegumā norādītās
informācijas atkārtotu pārbaudi Sodu reģistrā;
3.3. par izmaiņām Jelgavas novada pašvaldības projektā “Līdaku piegāde un
ielaišana Lielupē - Jelgavas novada administratīvajā teritorijā - 2021”;
3.4. par Zivju fonda līdzekļu ietaupījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
“Komunālās saimniecības pārvalde” projektā “Materiāltehniskās bāzes iegāde
zivju resursu aizsardzībai”;
3.5. par Limbažu novada pašvaldības Salacgrīvas administrācijas vēstuli par
projekta “Foreļu pavairošana Svētupē” neīstenošanu;
3.6. par pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2. kārtas
izsludināšanu.
Sēdi vadīja: padomes vadītājs N.Riekstiņš.
Sēdi protokolēja: Jānis Ābele, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta
Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vecākais referents, padomes sekretariāta
pārstāvis.
N.Riekstiņš 2021.gada 6. septembra padomes attālinātās sēdes laikā vaicā padomes
locekļiem, vai viņiem nav iebildumu pret iepriekš izsūtīto padomes sēdes darba kārtību.

Nevienam no padomes locekļiem nav iebildumu, un padomes sēdes darba kārtība tiek
apstiprināta.
1. Pasākuma “Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un
apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un
saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” kārtai iesniegto
projektu apspriešana, projektu iesniedzēju informācija un atbildes uz
Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par iesniegtajiem
projektiem
N. Riekstiņš informē, ka pasākumam iesniegtajos 4 projektos pieprasītais Zivju fonda
finansējums ir 10 482,00 EUR, bet pasākumam kārtā izsludinātais un pieejamais
atbalsta apmērs ir 18 000 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajos projektos pieprasītais
finansējums nepārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu kārtā izsludināto un
pieejamo atbalsta apmēru.
Padomes sēdē attālinātā veidā piedalījās sekojoši projektu iesniedzēju pārstāvji, kas
atbilstoši pieprasījumam sniedza informāciju un atbildes par iesniegtajiem projektiem
(projektu nosaukumus atbilstoši projektu numuriem skatīt šī protokola 2. punktā un
protokola pielikumā):
1) projekts Nr. 1 – A. Livdāns, biedrības “LATVIJAS FOREĻU LĪGA” pārstāvis;
2) projekts Nr. 2 – D. Ustups, padomes loceklis, Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” Zivju resursu pētniecības
departamenta direktors
3) projekts Nr. 3 – E. Burģelis, padomes loceklis, biedrības “CARNIKAVAS
MAKŠĶERĒŠANAS SKOLA” pārstāvis.
Pasākuma projektu iesniegumu 2021.gada kārtā iesniegto projektu apspriešanas gaitā
padomes locekļi iepazinās ar padomes locekļu D. Vilkastes (projekts Nr.2) un V.
Gabrāna (projekts Nr. 1, Nr. 3 un Nr.4) sagatavotajiem atzinumiem par iesniegtajiem
projektiem.
Padome attiecībā uz visiem iesniegtajem projektiem, izņemot projektu Nr. 2
(pasākums norisināsies attālinātā veidā), vienojās, ka gadījumā, ja tiek saņemta
informācija par projektā paredzētā pasākuma atcelšanu vai pārcelšanu uz vēlāku
laiku, projekta iesniedzējam tas ir nekavējoties jāpaziņo padomei, kā arī
jāiesniedz projekta īstenošanas atteikums.
Padome projektu apspriešanas gaitā vienprātīgi nolēma tālākai vērtēšanai attiecīgajos
projektos pieteiktā finansējuma apmērā, virzīt visus saņemtos projektu iesniegumus.
2. Pasākuma “Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un
apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un
saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” kārtai iesniegto
projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu finansējumu
Padome elektroniskās saziņas ceļā 2021.gada 6. septembrī veica projektu iesniegumu
vērtēšanas procedūru projektiem, kas tika iesniegti 2021.gada pirmajā kārtā Zivju fonda
pasākumam “Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar
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zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību”.
Padomes locekļi pirms projektu vērtēšanas procedūras uzsākšanas aizpildīja, parakstīja
un elektroniski nosūtīja padomes sekretariātam apliecinājumus, ka nav tādu apstākļu,
kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrētu projektu vērtēšanā vai ka viņi ir
saistīti ar kādu projektu iesniedzējiem, un iesniedza apliecinājumus padomes
sekretariātam. Padomes locekļi, kuriem bija saistība ar konkrētiem projektiem,
apliecinājumā norādīja, ka atstata sevi no attiecīgo projektu vērtēšanas.
Pēc vērtēšanas procedūras pabeigšanas padomes locekļi 2021. gada 6. septembrī
elektroniski nosūtīja padomes sekretariātam savas projektu vērtēšanas veidlapas.
Saskaņā ar padomes sekretariāta veikto projektu iesniegumu vērtēšanas datu
apkopojumu, pasākumam “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes
vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” iesniegtie projektu
iesniegumi saņēma šī protokola pielikumā atspoguļoto novērtējumu (punktu kopsumma
dalīta ar projektu vērtētāju skaitu).
Kopējā vērtēšanai virzīto 4 projektu finansējuma summa (10 482,00 EUR) bija mazāka
par pasākuma iesniegšanas kārtai izsludināto finansējumu (18 000,00 EUR).
Līdz ar to, no vērtējuma rezultātā sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā un
papildus iedalītajā finansējuma summā iekļāvās visi pasākumam iesniegtie projekti.
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma
29. pantu un Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388 „Zivju
fonda nolikums” 8.6. apakšpunktu, padome, ievērojot kārtai izsludināto
finansējumu, pieņēma šādus lēmumus par finansējuma piešķiršanu pasākuma
„Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju
resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību” 1. kārtai iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
2.1.Projekts Nr. 1 Biedrības ”LATVIJAS FOREĻU LĪGA“ projekta
iesniegums „Latvijas izlases dalība pirmajā Fipsed pasaules
čempionātā foreļu spiningošanā dīķos Itālijā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4500,00 EUR apmērā.
2) Ja tiek saņemta informācija par projektā paredzētā pasākuma atcelšanu vai
pārcelšanu uz vēlāku laiku, projekta iesniedzējam par to nekavējoties informēt
padomi, kā arī iesniegt projekta īstenošanas atteikumu.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas, vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu, nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.2.Projekts Nr. 2 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta “BIOR” projekta iesniegums „Zinātniskā institūta
„BIOR” pārstāvja dalība Starptautiskās jūras pētniecības padomes
apmācības kursos ”Introduction to Stock Assessment””
1) Piešķirt projektam finansējumu 750,00 EUR apmērā.

3

2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas, vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu, nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.3. Projekts Nr. 3 biedrības “CARNIKAVAS MAKŠĶERĒŠANAS
SKOLA” projekta iesniegums „Dalība pasaules čempionātā Feeder
Clubs Bulgārijā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4500,00 EUR apmērā.
2) Ja tiek saņemta informācija par projektā paredzētā pasākuma atcelšanu vai
pārcelšanu uz vēlāku laiku, projekta iesniedzējam par to nekavējoties informēt
padomi, kā arī iesniegt projekta īstenošanas atteikumu.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas, vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu, nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.4. Projekts Nr. 4 biedrības “Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija”
projekta iesniegums “Latvijas makšķernieku organizāciju interešu
pārstāvniecība CIPS 2021.gada kongresā Itālijā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 732,00 EUR apmērā.
2) Ja tiek saņemta informācija par projektā paredzētā pasākuma atcelšanu vai
pārcelšanu uz vēlāku laiku, projekta iesniedzējam par to nekavējoties informēt
padomi, kā arī iesniegt projekta īstenošanas atteikumu.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas, vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu, nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
Padome papildus par pasākumam “Dalība starptautiskos pasākumos,
konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un
saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” 2021. gada 1. kārtā
iesniegtajiem projektiem nolēma:
1) ja par kādu no padomes sēdē atbalstītajiem šī protokola 3. punktā
norādītajiem projektiem tiek iesniegts avansa pieprasījums, turpmāk
atļaut Lauku atbalsta dienestam veikt avansa maksājumu, kas
nepieciešams projekta īstenošanai un nepārsniedz Ministru kabineta 2010.
gada 2. marta noteikumos Nr. 215 “Noteikumi par valsts atbalsta
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
pieļaujamo avansa apmēra lielumu;
2) ja par kādu no padomes sēdē atbalstītajiem šī protokola 3. punktā
norādītajiem projektiem tiek iesniegts starpmaksājuma pieprasījums,
turpmāk atļaut Lauku atbalsta dienestam veikt starpmaksājumu, kas
nepieciešams projekta īstenošanai un nepārsniedz Ministru kabineta 2010.
gada 2. marta noteikumos Nr. 215 “Noteikumi par valsts atbalsta
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
pieļaujamo starpmaksājuma apmēra lielumu, kā arī, ja konkrētais
projekta posms ir īstenots un pēc tā īstenošanas ir radusies auditējama
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vērtība (fiziski izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar
grāmatvedības dokumentiem), un šādus starpmaksājumus paredz ar
Lauku atbalsta dienestu noslēgtais līgums.
3. Dažādi jautājumi
3.1. par Augšdaugavas novada pašvaldības vēstuli par projektā paredzēto
informatīvo stendu uzstādīšanu pie citiem ezeriem.
N.Riekstiņš informē padomi par Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās
administrācijas 13.08.2021. iesniegumu, kurā tiek lūgts apstiprināt izmaiņas
Daugavpils novada domes projektā “Sabiedrības informēšanas pasākumu
nodrošināšana par Sventes ezera, Medumu ezera, Smiļģinu ezera un Baltezera zivju
resursu aizsardzību” (padomes 16.03.2021. sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2021, 2.1.
apakšpunkts), atļaujot 4 informatīvos stendus, kurus sākotnēji tika paredzēts izvietot
pie Medumu ezera, izvietot pie Višķu ezera, Luknas ezera un Dubnas upes posmā
Augšdaugavas novada Višķu pagasta teritorijā.
Padome nolēma neiebilst pret izmaiņu veikšanu Augšdaugavas novada
pašvaldībai Daugavpils novada domes projekta “Sabiedrības informēšanas
pasākumu nodrošināšana par Sventes ezera, Medumu ezera, Smiļģinu ezera un
Baltezera zivju resursu aizsardzību” (padomes 16.03.2021. sēdes protokols Nr.
4.1-28e/2/2021, 2.1. apakšpunkts) īstenošanā paredzētajās darbībās un atļaut 4
informatīvos stendus, kurus projektā sākotnēji tika paredzēts izvietot pie
Medumu ezera, izvietot pie Višķu ezera, Luknas ezera un Dubnas upes posmā
Augšdaugavas novada Višķu pagasta teritorijā. Projekta ietvaros veidoto
informatīvo materiālu saturiskā puse pirms attiecīgo materiālu izgatavošanas ir
jāsaskaņo ar Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālo vides pārvaldi.
3.2. par Valsts vides dienesta lūgumu par projekta iesniegumā norādītās
informācijas atkārtotu pārbaudi Sodu reģistrā
N. Riekstiņš informē padomi par padomes locekles E. Šmites 02.08.2021. e-pasta ziņu,
kurā tiek lūgts atkārtoti veikt pasākumam “Atbalsta maksājumi par pašvaldību un
Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas
kontroles darbību nodrošināšanā (maksājumu pieteikumiem par 2020.gadu)” 2021.
gada projektu iesniegšanas pirmajā kārtā iesniegtā Valsts vides dienesta projektā
norādītās informācijas pārbaudi, jo, iespējams, ir pieaugušas Valsts kasē ieskaitītās
soda naudas summas par Valsts vides dienesta pilnvaroto personu 2020. gadā patstāvīgi
atklātajiem zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem un līdz ar to projekta
iesniedzējam varētu tikt izmaksāta papildu naudas summa.
Padome nolēma uzdot Zivju fonda padomes sekretariātam vēlreiz pārbaudīt Sodu
reģistra un Valsts kases datus saistībā ar Valsts kasē ieskaitītām soda naudas
summām par Valsts vides dienesta pilnvaroto personu 2020. gadā patstāvīgi
atklātajiem zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem atbilstoši Valsts vides
dienesta projektā norādītajai informācijai un informēt padomi par šīs pārbaudes
rezultātiem attiecīga lēmuma pieņemšanai.
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3.3. par izmaiņām Jelgavas novada pašvaldības projektā “Līdaku piegāde un
ielaišana Lielupē - Jelgavas novada administratīvajā teritorijā - 2021”
N.Riekstiņš informē padomi par Lauku atbalsta dienesta 06.08.2021. vēstulē Nr. 10 9.18/21/2937-e sniegto informāciju, ka Jelgavas novada pašvaldības projekta “Līdaku
piegāde un ielaišana Lielupē - Jelgavas novada administratīvajā teritorijā - 2021”
(padomes 29. un 30.04.2021. sēdes protokols Nr. 4.1-28e/5/2021, 4.2.6. apakšpunkts)
īstenošanas rezultātā sakarā ar karstajiem laika apstākļiem zivju mazuļi Lielupē tika
ielaisti tikai vienā vietā – Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenē, lai gan sākotnēji projektā
bija paredzēta zivju mazuļu ielaišana divās atsevišķās vietās Lielupē.
Padome nolēma, ka ņemot vērā ekstremāli karstos laika apstākļus, kādos ir
notikusi projekta “Līdaku piegāde un ielaišana Lielupē - Jelgavas novada
administratīvajā teritorijā - 2021” īstenošana, padome neiebilst pret veiktajām
izmaiņām projektā, ielaižot zivju mazuļus Lielupē tikai vienā vietā.
3.4. par Zivju fonda līdzekļu ietaupījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības
iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” projektā “Materiāltehniskās
bāzes iegāde zivju resursu aizsardzībai”
N.Riekstiņš informē padomi par Lauku atbalsta dienesta 24.08.2021. vēstulē Nr. 10 9.18/21/3161-e sniegto informāciju, ka Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
“Komunālās saimniecības pārvalde” projekta “Materiāltehniskās bāzes iegāde zivju
resursu aizsardzībai” (padomes 29. un 30.04.2021. sēdes protokols Nr. 4.1-28e/5/2021,
2.1.5. apakšpunkts) īstenošanas rezultātā ir radies Zivju fonda līdzekļu ietaupījums
191,36 EUR apmērā, vienlaikus izpildot projektā paredzēto mērķi.
Padome nolēma pieņemt zināšanai Lauku atbalsta dienesta sniegto informāciju
un ņemt vērā, ka Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālās
saimniecības pārvalde" projekta “Materiāltehniskās bāzes iegāde zivju resursu
aizsardzībai” īstenošanas rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs par
191,36 EUR.
3.5. par Limbažu novada pašvaldības Salacgrīvas administrācijas vēstuli par
projekta “Foreļu pavairošana Svētupē” neīstenošanu
N.Riekstiņš informē padomi par Limbažu novada pašvaldības Salacgrīvas
administrācijas 25.08.2021. vēstuli Nr. 3.11 /138, kurā tiek informēts par projekta
“Foreļu pavairošana Svētupē” (padomes 13. un 14.04.2021. sēdes protokols Nr. 4.128e/4/2021, 2.61. apakšpunkts) neīstenošanu, jo no Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” zivju audzētavas “Kārļi” ir saņemta
informācija, ka sakarā ar šīs vasaras lielo karstumu, foreļu mazuļi gājuši bojā.
Padome nolēma pieņemt zināšanai Limbažu novada pašvaldības Salacgrīvas
administrācijas sniegto informāciju par projekta “Foreļu pavairošana Svētupē”
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neīstenošanu un ņemt vērā, ka šī projekta neīstenošanas rezultātā Zivju fonda
finansējuma atlikums pieaugs par 3409,00 EUR.
3.6. par pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts
iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”
2. kārtas izsludināšanu.
Padome nolēma izsludināt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” projektu
iesniegumu iesniegšanas 2021. gada otro kārtu Zivju fonda pasākumam “Zivju
resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos
izdevumus)” – no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis” līdz 2021.gada 10. oktobrim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru
20 000,00 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma vai viena
atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz maksimālo
atbalsta apmēru 10 000,00 EUR, izņemot projektu pieteikumus, kurus iesniedz valsts
institūcijas, kuru kompetencē saskaņā ar Zvejniecības likumu ir zivju resursu
aizsardzība un uzraudzība, un ievērojot nosacījumu, ka projektos, kuros paredzēta
tehnisko līdzekļu iegāde kontroles pasākumu nodrošināšanai, tiek noteikts šāds
maksimālais Zivju fonda finansējuma atbalsta apmērs (neskaitot projekta iesniedzēja
līdzfinansējuma apmēru, kas netiek ierobežots) vienas tehniskās vienības iegādei:
i

ii

Kvadracikls, sniega motocikls vai cits transporta
līdzeklis, kura iegādi pieļauj Zivju fonda atbalsta
nosacījumi

12 500 EUR

RIB tipa laiva:
- iekšējiem ūdeņiem
- jūras ūdeņiem

1500 EUR

iii

Stiklšķiedras vai alumīnija laiva

9000 EUR

iv

Laivas dzinējs
- izmantošanai iekšējos ūdeņos
- izmantošanai jūras ūdeņos

3500 EUR

v

Drons ar komplektāciju un apmācības nodrošinājumu

4500 EUR

vi

Tālskatis

vii

Nakts redzamības iekārta

viii

Video kamera ar SD kartēm

6000 EUR

8000 EUR
450 EUR
2500 EUR
400 EUR

ix

Termokamera

3000 EUR

x

Sporta kamera (digitālā kamera video filmēšanai
sarežģītos apstākļos) ar komplektāciju

600 EUR

xi

Meža kamera ar komplektāciju

350 EUR

xii

Eholote ar iekšējiem ūdeņiem izmantojamu GPS

3000 EUR

xiii

Eholote ar jūras ūdeņiem izmatojamu radiosistēmu

9000 EUR

xiv

Rokas GPS ar komplektāciju

600 EUR

xv

Planšetdators kontroles nodrošināšanai un uzraudzībai

850 EUR
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Zivju fonda padome arī vienojās, ka gadījumā, ja līdz pasākuma kārtai iesniegto
projektu izskatīšanas dienai būs palielinājies Zivju fonda finansējuma atlikums,
bet iesniegtajos projektos pieprasītais finansējums būs lielāks par pasākuma
kārtai izsludināto finansējumu, tad šis papildus finansējums arī būtu novirzāms
kārtai iesniegto projektu finansēšanai.

Zivju fonda padomes vadītājs

N. Riekstiņš

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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