2018. gada . jūlijā
Rīgā

Noteikumi Nr.
(prot. Nr.
§)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 621
“Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām”
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto un septīto daļu un 9. panta trešo daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 621
“Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām” (Latvijas Vēstnesis,
2017, 207. nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 3.1. apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļiem “kā arī regulas
Nr. 2017/891 4., 7., 14. pantā, 15. panta 1. punkta pirmajā daļā, 21. pantā,
22. panta 8. punkta “b” apakšpunktā, 23. panta 1. punktā, 24. pantā, 30. panta 1.”
ar skaitli “2.”.
2. Svītrot 5.4. apakšpunktā vārdus “un kurai ir piešķirta atzīšana (turpmāk
– atzītā produkcija)”.
3. Svītrot 5.5. apakšpunktu.
4. Papildināt noteikumus ar 51. un 52. punktu šādā redakcijā:
“51. Šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētajā minimālajā vērtībā iekļauj
produkcijas vērtību, attiecībā uz kuru ražotāju organizācijai ir piešķirta atzīšana
(turpmāk – atzītie produkti), kā arī to pārstrādes produktu vērtību, ko aprēķina
saskaņā ar regulas Nr. 2017/891 22. panta 2. punkta otro daļu (turpmāk abi kopā
– attiecināmie produkti).
52. Šo noteikumu 51. punktā minēto attiecināmo produktu vērtība ir lielāka
par pretendenta citu realizēto lauksaimniecības (augkopības) produktu kopējo
vērtību.”
5. Aizstāt 6. punktā vārdu “atzīto” ar vārdu “attiecināmo”.
6. Izteikt 13. un 14. punktu šādā redakcijā:
“13. Atbilstoši regulas Nr. 2017/891 17. panta 2. punkta pirmajai daļai
vienam ražotāju organizācijas biedram kopā ar tā saistītajām personām nav vairāk
kā 50 procentu balsstiesību. Šo noteikumu izpratnē saistītās personas atbilst
likuma “Par nodokļiem un nodevām” saistītas personas definīcijai.
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14. Ražotāju organizācijas biedri pašu saražotos attiecināmos produktus ar
ražotāju organizācijas atļauju ir tiesīgi realizēt atbilstoši regulas Nr. 2017/891
12. pantam, nepārsniedzot 25 procentus no attiecināmo produktu vērtības.
Regulas Nr. 2017/891 12. panta 1. punkta “a” apakšpunktā patērētājs atbilst
“Patērētāju tiesību aizsardzības likuma” 1. panta 3. punktā patērētāja definīcijai.”
7. Papildināt noteikumus ar 141. un 142. punktu šādā redakcijā:
“14.1 Saskaņā ar regulas Nr. 2017/891 16. panta 1. punktu ražotāju
organizācijai ir tiesības uzņemt par biedru fizisku vai juridisku personu, kas nav
ražotājs.
14.2 Ražotāju organizācijas biedram, kas nav ražotājs, saskaņā ar regulas Nr.
2017/891 16. panta 3. punkta otro daļu nav tiesības balsot par lēmumiem, kas
attiecas uz darbības fondiem.”
8. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:
“24. Lai sasniegtu regulas Nr. 1308/2013 33. panta 1. punktā minētos
mērķus, atbilstoši regulas Nr. 2017/891 27. panta 5. punktam ražotāju
organizācija paredz šādu ikgadējā darbības fonda maksimālo attiecināmo izmaksu
apmēru:
24.1. līdz 70 procentiem – ražošanas plānošanai;
24.2. līdz 70 procentiem – attiecināmo produktu kvalitātes uzlabošanai;
24.3. līdz 70 procentiem – attiecināmo produktu tirdzniecības uzlabošanai
un komercvērtības paaugstināšanai;
24.4. līdz 30 procentiem – pētniecībai un eksperimentālai ražošanai;
24.5. līdz 30 procentiem – apmācībai un paraugprakses apmaiņas darbībai
saskaņā ar regulas Nr. 2017/891 2. panta “f” apakšpunkta “v” apakšpunkta
nosacījumiem;
24.6. līdz 30 procentiem – krīžu novēršanai un pārvarēšanai, tostarp
konsultāciju sniegšana citām ražotāju organizācijām, ražotāju organizāciju
apvienībām vai atsevišķiem ražotājiem;
24.7. līdz 30 procentiem – darbībām vides jomā, ievērojot regulas
Nr. 1308/2013 33. panta 5. punktā minētās prasības;
24.8. līdz diviem procentiem – regulas Nr. 2017/891 III pielikuma
2. punkta "a" apakšpunktā minētajām izmaksām.”
9. Izteikt 35.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“35.1.3. zemo un augsto plēves tuneļveida, vasaras un apsildāmo
siltumnīcu jaunbūvei pārbūvei, atjaunošanai vai novietošanai;”
10. Aizstāt 35.1.6. un 35.2. apakšpunktā vārdu “atzīto” ar vārdu
“attiecināmo”.
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11. izteikt 35.2.2., 35.2.3. un 35.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“35.2.2. atzīto produktu pirmapstrādei, pārstrādei un uzglabāšanai
paredzētām jaunbūvēm, pārbūvei vai atjaunošanai;
35.2.3. iekārtu un aprīkojuma iegādei higiēnas prasību nodrošināšanai ēkās,
kurās notiek attiecināmo produktu ražošana (pirmapstrāde, šķirošana,
uzglabāšana, pārstrāde) un fasēšana;
35.2.4. tādu iekārtu iegādei, kas paredzētas atzīto produktu atdzesēšanai uz
lauka un temperatūras režīma nodrošināšanai attiecināmo produktu
transportēšanas automašīnās;”
12. Aizstāt 35.2.5. apakšpunktā vārdu “atzīto” ar vārdu “attiecināmo”.
13. Izteikt 35.2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
“35.2.7. laboratorijas ēku jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai un to
aprīkojuma iegādei;”.
14. Aizstāt 35.2.8., 35.2.9., 35.2.10. un 35.2.11. apakšpunktā vārdu “atzīto”
ar vārdu “attiecināmo”.
15. Izteikt 35.2.12. un 35.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“35.2.12. jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai, kas
paredzēts atzīto produktu pārstrādei saskaņā ar regulas Nr.2017/891 22. pantu;
35.3. attiecināmo produktu tirdzniecības uzlabošanai un komerciālās
vērtības paaugstināšanai:”
16. Svītrot 35.3.1. apakšpunktu.
17. Izteikt 35.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“35.3.2. attiecināmo produktu komerciālās vērtības paaugstināšanai
paredzēto specializēto svēršanas iekārtu un svēršanas aprīkojuma iegādei;”
18. Aizstāt 35.3.3. apakšpunktā vārdu “atzīto” ar vārdu “attiecināmo”.
19. Izteikt 35.3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
“35.3.5. attiecināmo produktu noieta veicināšanai un saziņai –
informācijas izvietošanai elektroniskajos sakaru līdzekļos, sabiedriskajām
attiecībām ar plašsaziņas līdzekļiem, reklāmai, izglītojošiem pasākumiem, tai
skaitā prezentācijām vai degustācijām tirdzniecības vietās, mārketinga
konsultantu pakalpojumiem, tirdzniecības stendu iegādei;”
20. Aizstāt 35.3.8., 35.3.9. un 35.3.13. apakšpunktā vārdu “atzīto” ar vārdu
“attiecināmo”.
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21. Papildināt ar 35.3.14. apakšpunktu šādā redakcijā:
“35.3.14. administratīvo ēku jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;”
22. Aizstāt 35.4.3. un 35.4.4. apakšpunktā vārdu “atzīto” ar vārdu
“attiecināmo”.
23. Izteikt 35.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
“35.5. apmācībai un paraugprakses apmaiņas darbībai:”
24. Svītrot 35.5.1. apakšpunktu.
25. Aizstāt 35.5.2. un 35.5.3. apakšpunktā vārdu “atzīto” ar vārdu
“attiecināmo”.
26. Izteikt 35.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“35.6. krīžu novēršanai un pārvarēšanai atbilstoši regulas Nr. 1308/2013
33. panta 3. punkta pirmās daļas "b", "c", "f", "g", "h" un "i" apakšpunktam un
regulas Nr. 2017/891 2. sadaļas III nodaļas 5., 6. un 7. iedaļai:”
27. Izteikt 35.6.3. un 35.6.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“35.6.3. tirgus traucējumu gadījumā atzīto produktu noieta veicināšanai un
saziņai – informācijas izvietošanai elektroniskajos sakaru līdzekļos,
sabiedriskajām attiecībām ar plašsaziņas līdzekļiem, reklāmai, izglītojošiem
pasākumiem, tostarp prezentācijām vai degustācijām tirdzniecības vietās,
ievērojot regulas Nr. 2018/891 3. pielikuma 14. punktu un regulas Nr.2017/892
14. pantu;
35.6.4. apmācībai, paraugprakses apmaiņas un konsultāciju pasākumiem
par krīžu novēršanas un pārvarēšanas darbībām – produktu kvalitātes shēmu
sertifikāta iegūšanai, atzīto produktu ražošanas procesa organizēšanai, loģistikai,
mārketinga pasākumiem, realizācijas tirgu un to prasību izpētei;”
28. Izteikt 35.7.21. apakšpunktu šādā redakcijā:
“35.7.21. personāla un tādu apmācību vai konsultāciju izmaksām, kas
saistītas ar vides aizsardzības pasākumu ieviešanu;”
29. Aizstāt 36. punktā vārdu “atzīto” ar vārdu “attiecināmo”.
30. Papildināt ar 361. punktu šādā redakcijā:
“36.1 Šo noteikumu 35.2.2., 35.2.7. un 35.3.14. apakšpunktos minētās būves
tiek veiktas pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par
darbu veikšanu, nepārsniedzot šo noteikumu 5.pielikumā minētās izmaksas un
atbilstoši šādiem nosacījumiem:
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36.1 1. jaunu būvju būvniecībai, esošo būvju pārbūvei un atjaunošanai, ja
būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas (piemēram, ēkas energoefektivitātes
uzlabošana, telpu pārveidošana un pielāgošana ražošanas vajadzībām, nemainot
būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju). Pēc projekta īstenošanas būves
atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizē);
36.1 2. būvju ierīkošanai (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai
novietošanai pamatnē vai būvē);
36.1 3. būvju novietošanai (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai
no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni
dziļāk par 30 centimetriem).”
31. Izteikt 37. punktu šādā redakcijā:
“37. Šo noteikumu 35.2.10., 35.3.8. un 35.4.5. apakšpunktā minēto
pasākumu izmaksās iekļaujamas tikai tās izmaksas, kas ir saistītas ar jaunu
attiecināmo produktu ieviešanu.”
32. Papildināt ar 371. punktu šādā redakcijā:
“37.1 Šo noteikumu 35.2.11., 35.3.13., 35.4.5., 35.5. un 35.6.4.
apakšpunktos minēto pasākumu izmaksas attiecībā uz dienas naudu, transporta un
uzturēšanās izmaksām tiek segtas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību,
kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi.”
33. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:
“38. Šo noteikumu 35.3.5. un 35.6.3. apakšpunktā minēto pasākumu
izmaksas ir attiecināmas, ja attiecināmā produkta noieta veicināšana un saziņas
darbība ir pamatota ar attiecīgā attiecināmā produkta būtiskajām vai
raksturīgajām īpašībām. Jebkura norāde uz attiecināmo produktu izcelsmi un
ražotāju ir otršķirīga attiecībā pret šā produkta noieta veicināšanas un saziņas
pasākuma galveno mērķi.”
34. Izteikt 52. punktu šādā redakcijā:
“52. Ja uzraudzības periodā ražotāju organizācijas biedrs, kura saimniecībā
vai telpās veikti ieguldījumi saskaņā ar apstiprināto darbības programmu izstājas
no ražotāju organizācijas vai kļūst par ražotāju organizācijas biedru, kas
nenodarbojas ar atzīto produktu ražošanu un atbilst šo noteikumu 14. 1 punkta
nosacījumam, tas šos ieguldījumus atbilstoši regulas Nr. 2017/891 31. panta
7. punkta otrajai daļai nodod ražotāju organizācijai vai kompensē atlikušo
ieguldījumu vērtību, to ieskaitot darbības fondā. Ražotāju organizācija attiecīgo
ieguldījumu var nodot biedra īpašumā, ja tā dienestam atmaksā atbalsta daļu, ko
aprēķina proporcionāli atlikušajam uzraudzības periodam.”
35. Aizstāt 55.2. apakšpunktā vārdu “darbdienām” ar vārdu “dienām”.
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36. papildināt 58. punktu ar vārdiem “vai zemesgrāmatā ierakstītas apbūves
tiesības:”
37. Izteikt 59. punktu šādā redakcijā:
“59. Šo noteikumu 58. punktā minētā nomas līguma termiņš nav īsāks par
septiņiem gadiem vai apbūves tiesību termiņš nav īsāks par desmit gadiem.
Ražotāju organizācija ilgtermiņa nomas līgumu vai apbūves tiesību reģistrē
zemesgrāmatā līdz šo noteikumu 62. punktā minētā atbalsta iesnieguma
iesniegšanai.”
38. Izteikt 62.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
“62.11. tehnikai un iekārtai, inventāram un aprīkojumam, kas nav marķēts
ar Eiropas atbilstības marķējumu CE, atbilstības deklarācijas kopiju, ko izsniedzis
ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis;”
39. Aizstāt 62.13. apakšpunktā vārdu “pārdošanas” ar vārdu “noieta” un
vārdu “komunikācijas” ar vārdu “saziņas”.
40. Aizstāt 65. punktā vārdus “līdz attiecīgā gada” ar vārdiem “par attiecīgā
darbības programmas periodā prognozētajiem izdevumiem”.
41. Aizstāt 65.1. apakšpunktā skaitļus un vārdus “31. janvārim” ar vārdiem
“janvārī”.
42. Aizstāt 65.s. apakšpunktā skaitļus un vārdus “30. aprīlim” ar vārdiem
“aprīlī”.
43. Aizstāt 65.3. apakšpunktā skaitļus un vārdus “31. jūlijam” ar vārdiem
“jūlijā”.
44. Aizstāt 65.4. apakšpunktā skaitļus un vārdus “31. oktobrim” ar vārdiem
“oktobrī”.
45. Aizstāt 1. pielikuma B.5. sadaļā vārdu “atzīto” ar vārdu “attiecināmo”.
46. Papildināt 1. pielikumu ar piezīmi šādā redakcijā:
“6 Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumu nr. 621
“Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām” 51. pantu.”
47. Aizstāt 2. pielikuma B.4. sadaļā vārdu “atzīto” ar vārdu “attiecināmo”.
48. Izteikt 2. pielikuma C.3. sadaļu šādā redakcijā:
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“C.3. Darbības programmas pasākumi, lai sasniegtu regulas Nr.1308/2013 33. panta 1.
punktā minētos mērķus (izvēlēto mērķi atzīmēt ar "x")
1. Ražošanas plānošana
2.

Attiecināmo produktu kvalitātes uzlabošana

3.

Attiecināmo produktu tirdzniecības uzlabošana un
komercvērtības paaugstināšana

4.

Pētniecība un eksperimentālā ražošana

5.

Apmācība un paraugprakses apmaiņas darbības

6.

Krīžu novēršana un pārvarēšana

7.

Vides aizsardzības pasākumi

8.

Administrēšanas izmaksas”

49. Izteikt 3. pielikuma B.5. sadaļu šādā redakcijā:
B.5. Attiecīgā gada darbības fonda procentuālais izlietojums pasākumiem, lai sasniegtu
regulas Nr.1308/2013 33. panta 1. punktā minētos mērķus
1. Ražošanas plānošana
%
2. Attiecināmo produktu kvalitātes uzlabošana

%

3. Attiecināmo produktu tirdzniecības uzlabošanai un
komercvērtības paaugstināšanai

%

4. Pētniecība un eksperimentālā ražošana

%

5. Apmācība un paraugprakses apmaiņas darbības

%

6. Krīžu novēršana un pārvarēšana

%

7. Vides aizsardzības pasākumi

%

8. Administrēšanas izmaksas7”

%

50. izteikt 5. pielikumu šādā jaunā redakcijā:
“5. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada .jūlija
noteikumiem Nr.
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Maksimālās attiecināmās izmaksas ražotāju organizāciju finansējuma
aprēķināšanai jaunas būvniecības un pārbūves projektiem galvenajiem
būvju tipiem

Nr.
p.k.

Būvju tipi

Mērvienība

1.

Administratīvās ēkas
Inženierkomunikāciju būves
ražošanas
vajadzībām
(piemēram, katlumāja, sūkņu
stacija) (attiecas uz atsevišķi
izvietotām būvēm)
Laboratorijas ēkas
Lauksaimniecības
nojumes
(bez sienu apšuvuma, vārtiem
un logiem)
Augļu
un
dārzeņu
pirmsapstrādes vai pārstrādes
būves un noliktavas
Augļu un dārzeņu un to
pārstrādes produktu noliktavas
un glabātavas
Augļu un dārzeņu un to
pārstrādes produktu noliktavas
ar regulējamām temperatūras
vai mākslīgā klimata iekārtām
Augļu un dārzeņu un to
pārstrādes produktu saldētavas
(no 0 līdz -8°C)
Augļu un dārzeņu un to
pārstrādes produktu saldētavas
(no -8 līdz -36°C)
Siltumnīcas:
vasaras un tuneļveida

euro/m2
euro/m2

Jaunbūvei un
pārbūvei par
kopējo būves
platību, bez
PVN
403,00
388,00

euro/m2
euro/m2

189,00

104,00

euro/m2

595,00

326,00

euro/m3

92,49

35,57

euro/m3

236,00 ?

144,00?

euro/m3

241,00

149,00

euro/m3

249,00

156,00

euro/m2

58,00

32,00

apsildāmās
Labiekārtošanas izmaksas:
betonēti laukumi
asfaltēti, bruģēti laukumi bez
komunikācijām
grants seguma laukumi
dolomīta šķembu laukumi
zāliena ierīkošana

euro/m2

331,00

154,00

euro/m2
euro/m2

32,00
43,00

24,00
23,00

euro/m2
euro/m2
euro/m2

17,00
20,00
2,00

9,00
11,00
1,00

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
10.1.
10.2.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
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51. Papildināt 6. pielikuma B.4. sadaļu aiz vārdiem “Iemaksas darbības
fondā” ar vārdiem “(ar PVN)”.
52. Izteikt 6. pielikuma B.8. sadaļu šādā jaunā redakcijā:
B.8. Darbības programmas attaisnotie izdevumi
Summa
darbības
Faktiskā
Attiecināmās
programmas summa
izmaksas,
izmaksu
bez PVN,
euro
tāmē bez
euro
PVN, euro
I. Ražošanas plānošanas izmaksas

Izmaksu pozīcijas
saskaņā ar
Nr.
apstiprināto darbības
p. k.
programmas
izmaksu tāmi

Darījumus un
maksājumus
apliecinošo
dokumentu
raksturojums

1.
2.
...
Kopā (I sadaļa)
II. Attiecināmo produktu tirdzniecības uzlabošanas un komercvērtības
paaugstināšanas izmaksas
1.
2.
...
Kopā (II sadaļa)
III. Pētniecības un eksperimentālās ražošanas izmaksas
1.
2.
…
Kopā (III sadaļa)
IV. Apmācība un paraugprakses apmaiņas darbības izmaksas
1.
2.
…
Kopā (IV sadaļa)
V. Krīžu novēršanas un pārvarēšanas pasākumu izmaksas
1.
2.
…
Kopā (V sadaļa)
VI. Vides aizsardzības pasākumu izmaksa
1.
2.
…
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Kopā (VI sadaļa)
VII. Administrēšanas izmaksa
1.
2.
…
Kopā (VII sadaļa)

53. Izteikt 8. pielikumu šādā redakcijā:

ZMnot_pienaugl_270618

“8. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada .jūlija
noteikumiem Nr.
Ražotāju organizācijas (RO) biedru saražotā un realizētā produkcija pa atzītiem produktiem
Platība (ha)

Realizācija
Realizēts nepārstrādātā veidā

Nr.
p.k.

RO
biedrs

Kultūra

Apsētā/
apstādītā
platība
(ha)

Novāktā
platība
(ha)

Raža
(tonnas)

Vidējā raža
(tonnas/ha)

Atlikums
noliktavā
uz gada
sākumu
(tonnas)

Ar RO
starpniecību

tonnas

1.
2.
…

ZMnot_razotaju org_02072018

euro

Ārpus RO

tonnas

euro

Realizēts
pārstrādātā veidā
Ar RO
Ārpus
starpniec
RO
ību

euro

euro

Atlikums
noliktavā
uz gada
beigām
(tonnas)”

54. Aizstāt 9. pielikuma B.3. sadaļu šādā jaunā redakcijā:
B.3. Darbības programmas attaisnotie izdevumi
Summa
darbības
Faktiskā
Attiecināmās
programmas summa
izmaksas,
izmaksu
bez PVN,
euro
tāmē bez
euro
PVN, euro
I. Ražošanas plānošanas izmaksas

Izmaksu pozīcijas
saskaņā ar
Nr.
apstiprināto darbības
p. k.
programmas
izmaksu tāmi

Darījumus un
maksājumus
apliecinošo
dokumentu
raksturojums

1.
2.
...
Kopā (I sadaļa)
II. Attiecināmo produktu tirdzniecības uzlabošanas un komercvērtības
paaugstināšanas izmaksas
1.
2.
...
Kopā (II sadaļa)
III. Pētniecības un eksperimentālās ražošanas izmaksas
1.
2.
…
Kopā (III sadaļa)
IV. Apmācība un paraugprakses apmaiņas darbības izmaksas
1.
2.
…
Kopā (IV sadaļa)
V. Krīžu novēršanas un pārvarēšanas pasākumu izmaksas
1.
2.
…
Kopā (V sadaļa)
VI. Vides aizsardzības pasākumu izmaksa
1.
2.
…
Kopā (VI sadaļa)
VII. Administrēšanas izmaksa
1.
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2.
…
Kopā (VII sadaļa)

55. Papildināt 10. pielikumu ar 13. punktu šādā redakcijā:
“13.

Nav ievēroti noteikumu 14. Ražotāju
organizācijas
punkta nosacījumi.
biedri
pašu
saražotos
attiecināmos
produktus
realizē, neievērojot regulas
Nr. 2017/891 12. panta
nosacījumus
un
pārsniedzot
25%
no
attiecināmo
produktu
vērtības.

5 %, ja konstatētais
pārsniegums sastāda
līdz 5 % novirzei;
10 %, ja konstatētais
pārsniegums sastāda
no 6% - 10 %
novirzei;
25 %, ja konstatētais
pārsniegums sastāda
no 11% - 15 %
novirzei.”

Ministru prezidents

Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs

Jānis Dūklavs
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