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PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ 
KONKURSAM „EIROPAS 

GADA PAŠVALDĪBA 2013”

Uzklausot pašvaldību lūgumus un apzinoties sa-
springto darba gaitu pirms pašvaldību vēlēšanām 

un pēc tām, konkursam „Eiropas Gada pašvaldība 
2013” pieteikšanās termiņš pagarināts līdz 1. jū-
lijam. Lai pieteiktos konkursa pirmajai kārtai, paš-
valdībām konkursa pieteikums jānosūta uz savu 
plānošanas reģionu. Arī plānošanas reģioniem vēr-
tēšanas termiņš tiek pagarināts līdz 14. augustam 
(rezultātu paziņošanas diena).

Plašāku informāciju skatiet šeit: http://www.lps.lv/
Eiropas_Gada_pasvaldiba/ 

LPS un Veselības ministrijas sarunas

24. maijā notika Latvijas Pašvaldību savienības un 
Veselības ministrijas (VM) sarunas, kurās piedalījās 
gan veselības ministre Ingrīda Circene un ministri-
jas speciālisti, gan LPS priekšsēdis Andris Jaunslei-
nis un pašvaldību pārstāvji.

Sarunās apsprieda abu pušu akceptētās tēmas: pri-
mārās veselības aprūpes un sekundārās ambulato-
rās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un 
neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumu 
skaita samazināšana, sadarbība ar pašvaldībām so-
ciālo pakalpojumu sniegšanā, tajā skaitā veselības 
aprūpes nodrošināšanā mājās, veselības aprūpes fi-
nansējuma plānošana un finansējuma sadalījums re-
ģionos un novados, veselības obligātā apdrošināšana 
un iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļēja novirzīšana 

veselības aprūpei, Eiropas Savienības fondi 2014.–
2020. gada plānošanas periodā atbilstoši Nacionālajā 
attīstības plānā noteiktajiem uzdevumiem, nacionālā 
veselīgo pašvaldību tīkla izveide un attīstība un paš-
valdību loma tuberkulozes izplatības ierobežošanā.

Veselības ministre Ingrīda Circene pašvaldību vadī-
tājus un darbiniekus informēja par valdībā atbalstī-
to veselības apdrošināšanas sistēmas koncepciju, 
kas paredz pakāpenisku finanšu līdzekļu un vese-
lības aprūpes pakalpojumu apjoma palielināšanu 
un pieejamības uzlabošanu. “Pārmaiņu mērķis ir 
viens – ilgtspējīgas veselības aprūpes finanšu sis-
tēmas izveide, tās paredzamība un stabilitāte, no 
kā ieguvējs ir pacients,” uzsvēra veselības ministre.

Nacionālā Veselības dienesta (NVD) pārstāvis in-
formēja, ka izstrādāti grozījumi MK noteikumos, lai 
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panāktu augstāku pakalpojuma kvalitāti veselības 
aprūpes sniegšanai mājās. Tiks uzlabots ekipējums 
ārstniecības personām, kas veic šo aprūpi, un iz-
strādās standartu veselības aprūpes nodrošināša-
nai mājās visaugstākajā iespējamajā līmenī. NVD ir 
gatava slēgt līgumu jebkurā brīdī ar speciālistiem, 
īpaši lauku teritorijās, kuri būtu gatavi sniegt me-
dicīniskās rehabilitācijas mājās pakalpojumus, bet 
problēma tā, ka trūkst šādu speciālistu.

LPS un VM vienojās, ka nepieciešama atsevišķa sa-
nāksme vai vairākas, lai analizētu cēloņus un izstrā-
dātu konkrētus rīcības soļus savstarpējās neapmie-
rinātības novēršanai slimnīcu un pašvaldību sociālo 
dienestu starpā.

Sarunas varēja vērot un tajās piedalīties arī tieš-
saistē internetā. Sarunu videoierakstu meklējiet 
LPS mājaslapā www.lps.lv, sadaļā Semināri un vi-
deo/Videoieraksti.

28. maijā plkst. 10 LPS ēkā Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 
4. stāva zālē, notiks Latvijas Pašvaldību savienī-
bas Finanšu un ekonomikas jautājumu komitejas 
sēde.

30. maijā plkst. 10 LPS ēkā Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 
4. stāva zālē, notiks LPS uzņēmējdarbības diskusi-
ja par eiro ieviešanu. Tā būs vērojama arī tiešrai-
dē – LPS mājaslapā www.lps.lv.
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Reģionu komiteja gaida jūsu viedokli par 
stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvu 
“Resursu ziņā efektīva Eiropa”

Lai izvērtētu stratēģijas “Eiropa 2020” pamatinicia-
tīvu “Resursu ziņā efektīva Eiropa”, Reģionu komi-
teja šā gada 2. un 3. septembrī Viļņā rīkos konfe-
renci, kurā būs pārstāvēts vietējo un reģionālo paš-
valdību viedoklis.

Arī jūs varat dot savu ieguldījumu stratēģijas “Ei-
ropa 2020” izvērtēšanā, tāpēc aicinām piedalīties 
aptaujā! Līdz 28. jūnijam aizpildiet aptaujas anke-
tu, kas pieejama dažādās valodās un atrodama in-
terneta vietnē: http://portal.cor.europa.eu/euro-
pe2020/MonitoringFlagships/Pages/A-Resource-
Efficient-Europe.aspx.

Reģionu komiteja lūdz arī dalīties pieredzē, kas 
resursu efektivitātes ieviešanā gūta vietējā vai re-
ģionālajā līmenī. Tādēļ, lūdzu, aizpildiet elektro-

nisko veidlapu, kas atrodama tajā pašā tīmekļa 
lappusē (lai to atvērtu, izmantojiet lietotājvār-
du europe2020guest@cor.europa.eu un paroli 
Europe2020).

Paraugprakses piemēri tiks atspoguļoti Viļņas kon-
ferences izstādē. Lai jūsu pieredzi varētu iekļaut 
iespējamo izstādes eksponātu skaitā, tā jāiesniedz 
līdz 28. jūnijam.

Reģionu komiteja ar interesi gaidīs jūsu viedokli un 
jau iepriekš pateicas par līdzdalību!

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Sekojiet LPS pārstāvniecības Briselē jaunumiem 
arī Twitter: https://twitter.com/LPSBrux
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VSS–501 – Par likumprojektu “Grozījumi Iepakoju-
ma likumā”.

VSS–500 – Par likumprojektu “Grozījumi Dabas re-
sursu nodokļa likumā”.

VSS–507 – Par likumprojektu “Grozījumi Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā”.

VSS–495 – Par Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 
25. janvāra noteikumos Nr. 75 “Noteikumi par ak-
tīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bez-
darba samazināšanas pasākumu organizēšanas un 
finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvē-

les principiem””.

VSS–498 – Par Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 
25. marta noteikumos Nr. 196 “Noteikumi par paš-
valdību aizņēmumiem un galvojumiem””.

VSS–513 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu 
“Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrā-
matā uz valsts vārda un pārdošanu” (34. saraksts).

VSS–506 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu 
“Par nekustamā īpašuma Garajā ielā 8 Daugavpilī 
1/3 domājamās daļas nostiprināšanu zemesgrāma-
tā uz valsts vārda un pārdošanu”.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

Teritorijas attīstības plānošanas konference

29. maijā Rīgā, Ķīpsalas ielā 20, viesnīcā “Islande 
Hotel”, notiks konference “Plānošanas process – 
attīstības veicinātājs vai šķērslis”, ko rīko Latvijas 
Nekustamo īpašumu darījumu asociācija LANĪDA 
sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministriju un Valsts zemes dienestu.

Konferences pirmajā daļā dalībnieki tiks iepazīsti-
nāti ar Vispārīgajiem apbūves noteikumiem un TA-
PIS kā izaicinājumu pašvaldību plānotājiem un iz-
maiņu sākumu teritorijas attīstības plānotājiem, kā 
arī ar apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmu.

Otrajā daļā izskatāmās tēmas saistītas ar teritorijas 
plānojumu un attīstības projektiem no Dienvidāfri-

kas līdz Latvijai, lokālplānojumu, teritorijas plāno-
šanas dokumentu kopumu kā līdzekli konkrēta at-
tīstības projekta īstenošanai, kā arī tiks noskaidrots, 
vai reglamentētais plānošanas process un prakse 
Latvijā atbalsta attīstības projektu īstenošanu.

Trešajā daļā apspriedīs zemes izmantošanas tiesis-
kos aspektus, teritorijas plānojumu izmantošanu 
kadastrālajā vērtēšanā un nekustamā īpašuma no-
dokļa aprēķina metodes citās ES valstīs.

Diskusiju panelī dalībnieki debatēs par teritorijas 
plānošanu – vai tā ir investīciju piesaistītāja vai at-
baidītāja, kā teritorijas plānošanu pietuvināt pilsē-
tas iedzīvotājiem, kā labāk attīstīt tematisko plāno-
jumu un kādus projektus var uzskatīt par perspek-
tīviem.

PROJEKTI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, DAŽĀDI

Pirmo reizi Lasīšanas diena visā Latvijā

29. maijā pirmo reizi Latvijā norisināsies Lasīšanas 
diena, lai pie savām iecienītākajām grāmatām pul-
cētu iedzīvotājus visā valstī.

Lai piedalītos Lasīšanas dienā:
katram jāizvēlas sava mīļākā grāmata;– 
jāizvēlas lasīšanas vieta;– 
jāuzaicina savi draugi un radi uz kopīgu lasī-– 
šanu;



jādalās lasītpriekā 29. maijā – no plkst. 12.00 
līdz 12.15 no jebkuras vietas Latvijā;
ja iespējams, pēc – Lasīšanas dienas jāatsūta 
fotogrāfijas no kopīgās lasīšanas uz e-pastu: 
lasisanasdiena@lu.lv, lai tās iekļautu Lasīša-
nas dienas fotogalerijā un apliecinātu savu 
līdzdalību pirmajā kopīgajā Lasīšanas dienā 
Latvijā.

Lasīšanas diena ir daļa no projekta “Atbalsta prog-
rammu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības 

riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izvei-
dei”, ko īsteno Latvijas Universitātes Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāte sadarbībā ar se-
šām Latvijas augstskolām, 15 pašvaldībām, 25 izglī-
tības iestādēm, piecām nevalstiskajām organizāci-
jām un IZM Valsts izglītības un satura centru.

Plašāk: www.atbalsts.lu.lv.

Kitija Balcare,
projekta komunikācijas konsultante

Pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālisti un citi 
interesenti aicināti piedalīties starptautiskā kon-
ferencē “Radīt nākotni: Komunikācija. Izglītība. 
Bizness”, kas notiks 30. maijā Biznesa augstskolā 
“Turība” Rīgā, Graudu ielā 68.

Konferenci organizē “Turības” Sabiedrisko attiecību 
fakultāte sadarbībā ar Hāgas Universitāti, Latvijas 
Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameru, Valsts kanceleju, Latvijas 
Asociāciju sabiedrisko attiecību profesionāļiem, 
Latvijas Biznesa konsultantu asociāciju, Latvijas 
Pašvaldību savienību un ideju grupu “Radošuma 
pils”.

Konferences plenārsēdē varēsiet uzklausīt un dis-
kutēt ar visā pasaulē atzītiem komunikācijas un sa-
biedrisko attiecību ekspertiem.

Pēc plenārsēdes darbs paralēli notiks zinātnieku un 
studentu sesijā un deviņās laboratorijās, kur tiks at-

bildēts uz Latvijas nākotnei svarīgiem jautājumiem, 
tajā skaitā – kā mērīt atdevi no sabiedriskajām at-
tiecībām.

Konferences valodas: latviešu, angļu un krievu. 
Sinhronā tulkošana plenārsēdē.

Vairāk informācijas: www.turiba.lv.

Ja kādā no pašvaldībām ir skolēni, kuri veikuši 
kādu interesantu projektu un vēlas par to īsi pa-
stāstīt un parādīt konferences apmeklētājiem, tad 
jāsazinās ar Leldi Zvirgzdiņu (lelde_z@inbox.lv).

Konferences laboratoriju video – http://www.
youtube.com/watch?v=uRV3AScCdcI; http://www.
youtube.com/watch?v=YlZ8mJNlYSQ; http://www.
youtube.com/watch?v=Sr21AWcObDA; http://
www.youtube.com/watch?v=bBq7SEI8dSk; http://
www.youtube.com/watch?v=rFYpJzy5uV8; http://
www.youtube.com/watch?v=IpyKfJN8dP8.
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Informatīvs seminārs par dabas aizsardzību

31. maijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijā Rīgā, Peldu ielā 25, 409. telpā, no-
tiks informatīvs seminārs par Vides politikas pa-
matnostādņu 2013.–2020. gadam sadaļas “Dabas 
aizsardzība” projektu.

Seminārā tiks izskatīta saistība ar ES daudzgadu 
finanšu ietvaru un Natura 2000 prioritāro rīcības 
programmu, Vides politikas pamatnostādņu 2013.–
2020. gadam izstrāde, Vides politikas pamatno-

stādņu 2013.–2020. gadam dabas sadaļa un Vides 
politikas pamatnostādņu 2013.–2020. gadam vides 
pārskats.

Semināra tiešraide būs skatāma internetā: www.
varam.gov.lv.

Valdimārts Šļaukstiņš,

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas Dabas aizsardzības departamenta 

Aizsargājamo teritoriju nodaļas vecākais referents

31. maijā ikvienu aicina “Strādāt jebkur!”

“Microsoft Latvia” sadarbībā ar tirdzniecības cen-
tru “Origo”, Valsts kanceleju, “Triatel”, “77 Agen-
cy”, “Go Beyond” un “Samsung Electronics Baltics” 
31. maijā aicina strādāt no jebkuras vietas un iz-
mēģināt elastīga darba stila sniegtās iespējas.

Šī diena Latvijā tiks atzīmēta jau otro gadu. “Strādā 
jebkur!” dienas mērķis ir rosināt darba devējus iz-
mēģināt elastīga darba stila būtību un iespējamos 
ieguvumus, motivējot darbiniekus šajā dienā strā-
dāt no jebkuras sev ērtas vietas ārpus biroja. Inicia-
tīvas uzdevums ir likt aizdomāties tās dalībniekiem 
par savu resursu lietderīgu izmantošanu un līdzsva-
ru starp darbu un privāto dzīvi.

Šogad ieplānota vērienīga akcija – Stacijas lauku-

mā pie t/c “Origo” pulcēt pēc iespējas vairāk cilvē-
ku un organizāciju, lai demonstrētu elastīga darba 
stila priekšrocības un, iespējams, uzstādītu jaunu 
Ginesa pasaules rekordu – visvairāk cilvēku, kas 
strādā ārpus biroja konkrētā vietā. Rekorda fiksē-
šanai plānots izmantot “Triatel” nodrošinātu WiFi 
un “77 Agency” izveidoto reģistrācijas lapu, kas 
fiksēs visus akcijas dalībniekus, starp kuriem notiks 
arī dažādu vērtīgu balvu izloze.

Plašāka informācija pieejama “Strādā jebkur!” 
iniciatīvas lapā: http://www.microsoft.com/lv-lv/
about/strada-no-jebkuras-vietas-aspx.

Kristīne Mennika,
Sabiedrisko attiecību un sabiedrisko programmu 

vadītāja

ES iedzīvotāji līdz 30 gadu vecumam var 
pieteikties Eiropas Jaunatnes balvai

Eiropas Jaunatnes balvas mērķis atbilst “ES Digital 
Agenda” – padarīt digitālās tehnoloģijas pieejamas 
visiem pilsoņiem.

Balvai var pieteikties dizaineri, producenti, aplikā-
ciju veidotāji, žurnālisti un rakstnieki, kas darbojas 

ANO Tūkstošgades mērķu sasniegšanai (izglītība, 
sieviešu tiesības, kultūra, vide, taisnīgums).

Pieteikšanās – līdz 1. jūlijam.

Plašāka informācija šeit: http://www.fundsforngos.
org/turkey/european-youth-award-2013/.

Eiropas Kustība Latvijā

http://www.varam.gov.lv
http://www.varam.gov.lv
http://www.microsoft.com/lv-lv/about/strada-no-jebkuras-vietas.aspx
http://www.microsoft.com/lv-lv/about/strada-no-jebkuras-vietas.aspx
http://www.microsoft.com/lv-lv/about/strada-no-jebkuras-vietas-aspx
http://www.microsoft.com/lv-lv/about/strada-no-jebkuras-vietas-aspx
http://www.fundsforngos.org/turkey/european-youth-award-2013/
http://www.fundsforngos.org/turkey/european-youth-award-2013/


Piedāvā radošo darbnīcu “Bērna emocijas 
un audzināšana”

Valsts bērnu tiesību aizsardzī-
bas inspekcija (VBTAI) piedāvā 
radošo darbnīcu “Bērna emoci-
jas un audzināšana”.

Radošās darbnīcas paredzētas 
pirmsskolas izglītības iestāžu 

ped agogiem un viņu palīgiem. Radošo darbnīcu 
laikā tiks pilnveidotas zināšanas par bērnu emo-
cionālo audzināšanu, apzinātas robežas, kas atbilst 
bērnu vecumam un vajadzībām, un saprasta bērnu 

uzvedība un tās mērķis. Tāpat arī praktisko nodar-
bību laikā darbnīcu dalībniekiem būs iespēja piln-
veidot emociju atpazīšanas prasmes un iemaņas.

Radošo darbnīcu nodarbības notiek Rīgā, VBTAI 
telpās Ventspils ielā 53, 3. stāva zālē.

Dalība radošajās darbnīcās ir bez maksas.

Lai pieteiktos dalībai radošajās darbnīcās, zvaniet: 
76359147 vai rakstiet: amanda.gruze@bti.gov.lv.

Marika Kupče,
Labklājības ministrijas  

Komunikācijas nodaļas vadītāja

Konkurss apdāvinātu bērnu muzikālajai 
attīstībai

Rietumu ban-
kas labdarības 
fonds pieņem 

pieteikumus konkursam “Apdāvinātu bērnu muzi-
kālajai attīstībai”.

Šā konkursa mērķis – pilnveidot muzikālās izglītī-
bas iespējas apdāvinātiem bērniem, veicināt dalību 
konkursos un festivālos, piedāvāt bērniem pilnvei-
dot savas zināšanas un paplašināt attīstības iespē-
jas muzikālajā jomā.

Vairāk informācijas: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
jaunumi/15548 un: http://www.esfinanses.lv/lv/a/
sakums.

APSVEICAM!

Lielā Latvijas arhitektūras gada balva – 
Saldus Mūzikas un mākslas skolai

17. maijā ar krāšņu apbalvošanas ceremoniju noslē-
gusies Latvijas arhitektūras 2012. gada labāko darbu 
skate, un par aizvadītā gada absolūto laureātu, ie-
gūstot starptautiskās žūrijas Lielo gada balvu, kļuvu-
si Saldus Mūzikas un mākslas skola (autori – Miķelis 
Putrāms, Linda Krūmiņa, Evelīna Ozola, Uldis Sed-
lovs, Liene Amoliņa un birojs “MADE arhitekti”).

Saldus Mūzikas un mākslas skolu Latvijas skates 
žūrija novērtējusi ne vien kā augstvērtīgas arhi-
tektūras veikumu, bet arī kā nozīmīgu devumu 

Informē reģionālie Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centri –
www.esfinanses.lv.
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Saldus pilsētvides veidošanā un saldenieku paš-
apziņas celšanā. Skola un tai blakus izveidotais 
pilsētas laukums jau tagad ir viena no Saldus pa-
zīšanas zīmēm un saldenieku pilsētas dzīves cen-
triem.

Skola tapusi, īstenojot Valsts reģionālās attīstības 
aģentūras administrēto ERAF projektu “Interešu iz-
glītības, mūžizglītības un kultūras piedāvājuma kvali-
tātes paaugstināšana un pieejamības nodrošināšana, 
uzbūvējot Saldus Mūzikas un mākslas skolas ēku”.

Pateicības raksti Latvijas muzeju 
darbiniekiem

24. maijā Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 
Rīgā notika Latvijas Muzeju biedrības rīkotās Starp-
tautiskās muzeju dienas svinības, uz kurām bija 
aicināti visi Latvijas muzeju darbinieki.

Savukārt 25. maijā Starptautiskās muzeju dienas 
pasākuma ietvaros Latvijas Dzelzceļa vēstures mu-
zejā kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende 
un Kultūras ministrijas Muzeju un vizuālās mākslas 
nodaļas vadītājs Jānis Garjāns pasniedza Kultūras 
ministrijas Pateicības rakstus darbiniekiem, kuri 
nostrādājuši muzejā 25 gadus.

Kultūras ministrijas Pateicības rakstu par nozīmī-
gu ieguldījumu nozares izaugsmē saņēma pavisam 
18 valsts un pašvaldību muzeju darbinieki no visas 
Latvijas. Īpaša atzinība tika izteikta fotovēsturnie-

kam Pēterim Korsakam par ieguldījumu Latvijas 
Foto grāfijas muzeja izveidē, jo šogad muzejs atzī-
mē savu 20. gadskārtu.

Pateicības rakstu saņēma arī Rundāles pils muze-
ja galvenā personāla speciāliste Guna Ārenta, Aiz-
kraukles Vēstures un mākslas muzeja galvenā spe-
ciāliste Lilija Jakubenoka, Apriķu novada muzeja 
vadītāja Aina Cērmane, Dobeles Novadpētniecības 
muzeja krājuma glabātāja Iveta Gudiņa, J. Rozen-
tāla Saldus Vēstures un mākslas muzeja direktore 
Agrita Ozoliņa, Limbažu muzeja direktors Jānis 
Ulmis, Ogres Vēstures un mākslas muzeja speciā-
lists vēstures jautājumos Arno Smiltnieks, H. Dor-
bes muzeja “Senču putekļi” vadītāja Inese Aide un 
Ventspils muzeja Vēstures nodaļas vadītāja Stella 
Lindenberga.

Dace Kārkla,
Latvijas Muzeju biedrības valdes locekle

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā www.lps.lv 
Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv 

Gunta Klismeta, LPS žurnāla “Logs” redaktore, gunta@lps.lv

Sludinājumi

Konkurss

Bauskas novada administrācija izsludina konkursu uz 
Bauskas novada Būvvaldes arhitekta amata vietu.

Prasības kandidātiem:
otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība – 
arhitektūrā;
pieredze arhitekta darbā;– 
normatīvo aktu pārzināšana būvniecības jomā;– 

augsta atbildības izjūta un teicamas komuni-– 
kācijas prasmes;
labas datora lietošanas prasmes (MS Office – 
programmas, AutoCAD, ArchiCAD);
B kategorijas autovadītāja apliecība.– 

Motivētu pieteikumu, CV, kā arī izglītību aplieci-
nošu dokumentu kopijas pretendenti var iesniegt 
līdz 2013. gada 31. maija plkst. 12 Bauskā, Uzvaras 
ielā 1, 220. telpā.

Tālrunis uzziņām – 63922238.
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