Ar Zivju fonda atbalstu 2012.gadā realizētajos projektos panāktie rezultāti un izlietotais finansējums
Nr.

Izlietotā
summa
1. Pasākums “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”
Atbalsta saņēmējs

1.1. Daugavpils Universitāte
1.2. Valkas novada dome

1.3. Aglonas novada dome

1.4. Krāslavas novada dome
1.5. Madonas novada pašvaldība
1.6. Krustpils novada pašvaldība

Projekta nosaukums

Lašveidīgo zivju ekoloģiskās sertifikācijas ģenētisko
principu izstrāde
Zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu izstrāde
Zāģezeram, Bērzezeram

Izstrādāti populāciju ģenētiskās sertifikācijas pricipi, balstoties uz taimiņa
(Salmo trutta L. ) atražojamās populācijas piemēru.
Zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu izstrāde Zāģezeram, Bērzezeram.

Aglonas novada Dubuļu, Karašu, Okras, Bēšonu,
Aglonas novada Dubuļu, Karašu, Okras, Bēšonu, Pakalniņu, Ilzes ezeru
Pakalniņu, Ilzes ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde.
noteikumu izstrāde
Zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu izstrāde
Krāslavas novada ezeriem
Viešūra ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumu izstrāde
Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrāde
Krustpils novada ūdenstilpēs

Pārtikas drošības, dzīvnieku
Zivju resursu bioloģisko un ekonomisko pētījumu
1.7. veselības un vides zinātniskais informatīvās bāzes papildināšana zinātniskās
institūts „BIOR”
darbības nodrošināšanai

1.8. Dabas aizsardzības pārvalde

Iegūtais rezultāts

Hidroloģiskā režīma izmaiņu ietekmes novērtējums
uz zivju resursiem un citām dabas vērtībām Kaņiera
ezerā

Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Krāslavas novada Ata
(Ota), Garajam, Skaistas un Stirnu ezeram.
Viešūra ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde.
Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Krustpils novada
Laukezeram, kā arī Baļotes, Marinzejas un Ildzenieku ezeram.
Iegādātas 4 grāmatas par jūras un ceļotājzivju bioloģiju, ekoloģiju un to
krājumu pārvaldīšanu; 1 grāmata par recirkulācijas akvakultūru; 2 grāmatas
par zivsaimniecību un zivsaimniecības ekonomiku; 2 grāmatas par jaunākajām
programmām, kas izmantojamas bioloģisko un ekonomisko rādītāju
aprēķināšanā un modelēšanā.
Veikta zinātniskā nozveja Kaņiera ezerā, informācijas apkopošana un iegūto
datu analīze, ezera virsūdens aizauguma un ezera ekoloģiskā stāvokļa un
zoobentosa noteikšana, kā arī izdarītas ezera hidroķīmiskās analīzes.
KOPĀ PASĀKUMĀ:

Ls 2 567.99
Ls 620.00

Ls 2 576.39

Ls 1 727.88
Ls 617.10
Ls 2 017.00

Ls 755.64

Ls 1 700.00
Ls 12 582.00

2. Pasākums “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs,
kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” *
2.1. Salacgrīvas novada dome

Taimiņu mazuļu ielaišana Salacas baseina mazajās
upēs

Korģē, Noriņā, Iģē, Svētupē, Jaunupē, Melnupē, Pužupē, Puršēnupē, Joglā,
Vedamurgā un Arupītē ielaisti 25 000 gab. vienvasaras taimiņu mazuļi.

Ls 4 417.50

2.2. Nīcas novada dome

Zivju resursu pavairošana Bārtas upē Nīcas novadā

Bārtas upē ielaisti 24 000 gab. vienvasaras vēdzeļu mazuļi.

Ls 2 584.56

Feimaņu ezerā ielaisti 24 000 gab. šīgadeņa zandartu mazuļi.

Ls 3 000.00

2.3.

Rēzeknes novada pašvaldības Zivju resursu pavairošana un atražošana Feimaņu
Feimaņu pagasta pārvalde
pagasta Feimaņu ezerā
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2.4. Madonas novada pašvaldība

Zandarta mazuļu ielaišana Vestienas pagasta Kāla
ezerā

Kāla ezerā ielaisti 24 000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.

Ls 1 798.55

2.5. Saukas dabas parka biedrība

Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā

Saukas ezerā ielaisti 24 590 gab. šīgadeņa zandartu mazuļi.

Ls 2 216.67

2.6. Saulkrastu novada dome
2.7. Jēkabpils novada pašvaldība
2.8.

Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu Iegūti taimiņu ikri, kuri nogādāti uz zivjaudzētaju "Tome", lai nākamgad zivju
novada ūdenstilpēs, 2 kārta
mazuļus ielaistu Saulkrastu novada upēs.
Zivju resursu papildināšana Daugavas upē posmā no
Daugavā ielaisti 14 000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.
Dunavas līdz Dignājai

Rēzeknes novada pašvaldības Zivju resursu atražošana un pavairošana Vērēmu
Vērēmu pagasta pārvalde
pagasta Adamovas ezerā

Adamovas ezerā ielaisti 15 000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.

Ls 3 024.11
Ls 1 250.00
Ls 1 485.00

2.9. Limbažu novada pašvaldība

Zivju resursu pavairošana un atražošana Lādes ezerā Lādes ezerā ielaisti 10000 gab. ataudzēti zandartu mazuļi.

Ls 1 309.26

2.10. Valkas novada dome

Zivju resursu pavairošana un atražošana Salainī,
Bērzezerā

Salaiņa ezerā ielaisti 7700 gab. vienvasaras līdaku mazuļi un Bērzezerā ielaisti
1000 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.

Ls 1 479.00

2.11. Rojas novada dome

Rīgas jūras līča un Rojas upes grīvas piegulošajos ūdeņos nozvejoti 50 taimiņu
Taimiņu mazuļu ataudzēšanai un ielaišanai Rojas upē
vaislinieki, kuri nodoti zivjaudzētavai "Tome" ikru ieguvei un mākslīgai
nepieciešamo vaislinieku nozveja
ataudzēšanai to turpmākai ielaišanai Rojas upē.

Ls 1 720.00

2.12. Limbažu novada pašvaldība

Zivju resursu pavairošana un atražošana Katvaru
ezerā
Zivju un vēžu resursu pavairošana un atražošana
Limbažu Lielezerā

Katvaru ezerā ielaisti 7000 gab. ataudzēti līdaku mazuļi.

Ls 1 219.68

Limbažu Lielezerā ezerā ielaisti 1500 gab. trīsvasaru platspīļu vēžu mazuļi.

Ls 1 080.00

2.14. Aglonas novada dome

Zivju resursu kvalitātes uzlabošana Aglonas novada
ezeros

Lielajā Kustara ezerā ielaisti 70 000 gab. līdaku kāpuri, Birzgaļa ezerā ielaisti
100 000 gab. līdaku kāpuri, Jazinkas ezerā ielaisti 125 000 gab. līdaku kāpuri,
Aksenovas ezerā ielaisti 50 000 gab. līdaku kāpuri un Užuņu ezerā ielaisti 150
000 gab. līdaku kāpuri.

Ls 1 748.00

2.15. Ciblas novada pašvaldība

Zivju resursu pavairošana Ciblas novada ezeros

Zvirgzdenes ezerā ielaisti 13 800 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.

Ls 2 802.12

2.16. Saulkrastu novada dome

Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Ķīšupes upē
Saulkrastu novada teritorijā

Dažādos Ķīšupes posmos likvidēti koku sagāzumi, izzāģēti aizaugušie upes
krasti, nojaukti bebru dambji, izpļauta un mehāniski uzirdināta upes gultne
un demontēts dzelzsbetona aizsprosts.

Ls 3 717.12

2.17. Balvu novada pašvaldība
2.18. Balvu novada pašvaldība

Zivju resursu palielināšana Balvu ezerā
Zivju resursu palielināšana Pērkonu ezerā

Balvu ezerā ielaisti 6200 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.
Pērkonu ezerā ielaisti 4700 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.

Ls 1 181.56
Ls 895.71

2.13. Limbažu novada pašvaldība
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Dažādos Pēterupes posmos ir likvidēti koku sagāzumi, izzāģēti aizaugušie
upes krasti, nojaukti bebru dambji, izpļauta un mehāniski uzirdināta upes
gultne, atjaunojot upes hidroloģisko režīmu.

Izlietotā
summa

2.19. Saulkrastu novada dome

Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Pēterupes
upē Saulkrastu novada teritorijā

2.20. Dagdas novada pašvaldība

Zivju resursu pavairošana Dagdas novada ūdenstilpēs Kaitras ezerā ielaisti 5000 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.

2.21. Jaunpils novada dome

Zivju resursu atjaunošana Jaunpils ezerā

Jaunpils ezerā ielaisti 1000 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.

2.22. Balvu novada pašvaldība

Zivju krājumu palielināšana Balvu novada Ploskines
ezerā, Sprūgu ezerā un Lielajā Pokuļevas ezerā

Ploskines ezerā ielaisti 6000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi, Sprūgu ezerā
ielaisti 5000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi un Lielajā Pokuļevas ezerā
ielaisti 2000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.

Ls 1 170.00

Viraudas ezerā ielaisti 12 000 gab. šīgadeņa zandartu mazuļi.

Ls 1 899.38

Zivju resursu pavairošana un atražošana Pelēču ezerā Pelēču ezerā ielaisti 16000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.

Ls 1 920.00

2.23.

Rēzeknes novada pašvaldības
Zivju resursu pavairošana Viraudas ezerā
Mākoņkalna pagasta pārvalde

2.24. Preiļu novada dome
2.25. Mērsraga novada pašvaldība
2.26. Biedrība „Ārdava”
2.27. Engures novada dome
2.28. Dobeles novada pašvaldība
2.29. Kocēnu novada dome
2.30. Talsu novada pašvaldība
2.31. Talsu novada pašvaldība
2.32. Višķu pagasta pārvalde
2.33. Dabas aizsardzības pārvalde
2.34. Talsu novada pašvaldība
2.35. Riebiņu novada dome

Zivju resursu pavairošana Mērsraga novada
ūdenstilpēs
Krāslavas novada Ārdavas ezera zivju krājumu
papildināšana

Ls 3 137.53

Ls 1 037.00
Ls 883.00

Engures ezerā ielaisti 700 gab. vienvasaras ālantu mazuļi.

Ls 105.00

Ārdavas ezerā ielaisti 100 000 gab. līdaku kāpuri.

Ls 435.60

Engures novada Lapmežciema pagasta Kaņiera ezera
Kaņiera ezerā ielaisti 400 000 gab. līdaku kāpuri.
zivju krājumu atjaunošana un papildināšana

Ls 1 756.80

Dobeles novada Bikstu pagasta Zebrus ezera zivju
krājumu papildināšana
Vēžu resursu atjaunošana Kocēnu novada Vaidavas
ezerā
Talsu novada Ģibuļu pagasta Gulbju ezera zivju
krājumu papildināšana
Talsu novada Ģibuļu pagasta Spāres ezera zivju
krājumu papildināšana
Līdaku resursu papildināšana Luknas ezerā
Lašveidīgo zivju nārsta un dzīvotņu kvalitātes
uzlabošana Raunas upē
Talsu novada Ārlavas pagasta Lubezera zivju krājumu
papildināšana
Zivju resursu pavairošana Riebiņu novada Bicānu un
Jāšezerā

Zebrus ezerā ielaisti 18000 gab. ataudzēti zandartu mazuļi.

Ls 2 831.40

Vaidavas ezerā ielaisti 4500 gab. platspīļu vēžu mazuļi.

Ls 2 123.55

Gulbju ezerā ielaisti 50 000 gab. līdaku kāpuri.

Ls 219.60

Spāres ezerā ielaisti 3800 gab. ataudzēti līdaku mazuļi.

Ls 788.12

Luknas ezerā ielaisti 14 050 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.
No koku sanesumiem attīrīts ap 900m garš Raunas upes posms un no upes
izvākts ap 70 kubikmetriem koksnes.

Ls 2 975.09
Ls 762.30

Lubezerā ielaisti 3000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.

Ls 471.90

Jāšezerā ielaisti 9458 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.

Ls 1 229.48
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2.36. Auces novada pašvaldība

Zivju krājumu papildināšana Auces novada Lielauces
Lielauces ezerā ielaisti 180 000 gab. līdaku kāpuri.
ezerā

2.37. Dabas aizsardzības pārvalde

Lašveidīgo zivju un upes nēģu resursu pavairošana
un atražošana publiskajās ūdenstilpēs (Pitragupē,
Mazirbes upē, Melnsilupē un Pilsupē) – nārsta vietu
atjaunošana un ierīkošana

2.38. Dabas aizsardzības pārvalde

Zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un zivju resursu No koku sanesumiem un liela izmēra kokiem atbrīvots ap 5km garš Vitrupes
aizsardzība Vitrupē
posms un izvākts ap 155 m3 koksnes.

2.39. Talsu novada pašvaldība

Talsu novada Valdemārpils pilsētas un Ārlavas
Sasmakas ezerā ielaisti 4000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.
pagasta Sasmakas ezera zivju krājumu papildināšana

2.40. Biedrība „Kukšu ezers"
Vecpiebalgas novada
2.41.
pašvaldība

Kukšu ezera zivju resursu pavairošana
Zivju resursu saglabāšana un pavairošana
Vecpiebalgas novada ezeros IV

No koku sanesumiem atbrīvoti aptuveni 12 km gari upes posmi, katrā upē
atstājot tikai minimāli pieļaujamo koku daudzumu - vidēji 3-14 kg/m2;
uzlabota pa vienai nārsta vietai Pitragupē, Pilsupē un Mazirbē; ierīkotas divas
nārsta vietas Melnsilupes un tās pietekas Lorumupes attīrītajā posmā.

Izlietotā
summa
Ls 790.56

Ls 1 586.00

Ls 2 806.00
Ls 629.20

Kukšu ezerā ielaisti 4200 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.

Ls 1 024.80

Alauksta ezerā ielaisti 2400 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.

Ls 471.26

KOPĀ PASĀKUMĀ: Ls 67 982.41
Piezīme: * Zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumā projektu iesniedzēji nespēja realizēt trīs Zivju fonda padomes apstiprinātos projektus: Krāslavas novada domes projekts
“Zivju mazuļu ielaišana Krāslavas novada ezeros”, Priekules novada domes projekts “Zivju resursu pavairošana un atražošana Priekules novada publiskajā ūdenstilpē – Prūšu ūdenskrātuvē”
un biedrības „Zaņas makšķernieku klubs” projekts “Zivju resursu pavairošana Zaņas dzirnavu ūdenskrātuvē”.

3. Pasākums “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes un pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”
3.1.

Rēzeknes novada pašvaldības
Zivju resursu aizsardzība Bērzgales pagasta ezeros
Bērzgales pagasta pārvalde

Kontroles nodrošināšanai iegādāts kvadricikls.

3.2. Salaspils novada dome

Sargāsim zivis Salaspils novadā 2012

3.3. Mālpils novada dome

Zivju resursu aizsardzībai nepieciešamā aprīkojuma
iegāde

Kontroles nodrošināšanai iegādāta piepūšamā laiva, piekabe laivas
transportēšanai un nakts redzamības iekārta.
Kontroles nodrošināšanai iegādāta piepūšamā gumijas laiva, laivas motors un
piekabe laivas transportēšanai.

3.4. Limbažu novada pašvaldība

Zivju resursu aizsardzība Limbažu Dūņezerā

Kontroles nodrošināšanai iegādāts laivas iekšdedzes motors.

3.5. Jēkabpils pilsētas pašvaldība
3.6. Krāslavas novada dome
3.7. Burtnieku novada pašvaldība

Kvalitatīva un efektīva zivju resursu un vides
aizsardzība Radžu ūdenskrātuvē
Zivju resursu aizsardzības efektivitātes
paaugstināšana Krāslavas novadā
Zivju resursu un nārstu vietu aizsardzība

Ls 3 385.00
Ls 4 545.00
Ls 1 750.13
Ls 495.00

Kontroles nodrošināšanai iegādāts sniega motocikls.

Ls 5 663.20

Kontroles nodrošināšanai iegādāts motorlaivas motors.

Ls 1 657.50

Kontroles nodrošināšanai iegādāts teleskops un GPS iekārta.
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3.9. Krustpils novada pašvaldība

Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada
ūdenstilpēs

Kontroles nodrošināšanai iegādāti trīs kvadricikli, trīs kvadricikla-laivas
piekabes, divi laivu dzinēji, pieci sertificēti svari, plastikāta laiva, trīs lāzera
tālmēri, digitālā fotokamera, videokamera ar statīvu un septiņas sertificētas
mērlentes.
Kontroles nodrošināšanai iegādāts binoklis, nakts redzamības iekārta un
tūrisma GPS.

3.10. Dabas aizsardzības pārvalde

Laivas un laivas motora iegāde

Kontroles nodrošināšanai iegādāta laiva un laivas motors.

Videonovērošanas sistēmas uzlabošana zivju resursu
aizsardzībai Ventas rumbā
Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana
Saulkrastu novadā
Zivju resursu izmantošanas kontrole Mērsraga
novada ūdenstilpēs
Zivju resursu uzraudzības efektivitātes
paaugstināšana Riebiņu novada ezeros

Kontroles nodrošināšanai iegādāta un uzstādīta videonovērošanas sistēma,
kas ietver kameru, prožektoru, videoserveri u.c.
Kontroles nodrošināšanai iegādāta laiva, elektromotors, akumulators un
akumulatora lādētājs.

Valsts vides dienesta Jūras un Valsts vides inspektoru zvejas kontroles materiāli
3.8.
iekšējo ūdeņu pārvalde
tehniskās bāzes uzlabošana

3.11. Kuldīgas novada pašvaldība
3.12. Saulkrastu novada dome
3.13. Mērsraga novada pašvaldība
3.14. Riebiņu novada dome
3.15.

Madonas novada pašvaldības Zivju resursu kontrole Lubānas ezerā un tam
Ošupes pagasta pārvalde
pieguļošajās ūdenstilpēs

3.16. Alūksnes novada pašvaldība

Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu
aizsardzība

Ls 28 174.70

Ls 1 015.99
Ls 2 380.00
Ls 9 016.40
Ls 846.90

Kontroles nodrošināšanai iegādāta airu laiva, laivas motors un laivas piekabe.

Ls 1 950.00

Kontroles nodrošināšanai iegādāts laivas motors.

Ls 1 529.39

Kontroles nodrošināšanai iegādāta laivas piekabe un videokamera.

Ls 1 644.88

Kontroles nodrošināšanai iegādāts sniega motocikls.

Ls 4 720.00
KOPĀ PASĀKUMĀ:

Ls 69 185.48

4. Pasākums „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu,
atražošanu un aizsardzību”
Biedrība „Latvijas
4.1. Makšķerēšanas Sporta
Federācija”

Latvijas izlases komandas līdzdalība 2012.gada
pasaules meistarsacīkstēs spiningošanā no laivām

Pārtikas drošības, dzīvnieku
Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāvja dalība
4.2. veselības un vides zinātniskais Starptautiskajā statistiskās ekoloģijas konferencē
institūts „BIOR”
ISEC 2012”

Atbalstīta Latvijas izlases dalība pasaules meistarsacīkstēs spiningošanā 7
cilvēku sastāvā, kurā Latvija 13 komandu konkurencē izcīnīja 5 vietu.

Konferencē piedalījās "BIOR" speciālists D.Elferts.

Ls 1 500.00

Ls 886.14
KOPĀ PASĀKUMĀ:

Ls 2 386.14

5. Pasākums „Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”
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Ar Zivju fonda atbalstu 2012.gadā realizētajos projektos panāktie rezultāti un izlietotais finansējums
Nr.

Atbalsta saņēmējs

Projekta nosaukums

Biedrība „Latvijas
5.1. Makšķerēšanas Sporta
Federācija” (LMSF)

Televīzijas raidījums „MAKŠĶERĒŠANAS
NOSLĒPUMI”, TV kanālā LTV 7

5.2. Biedrība „Ziemeļu puse”

Informatīvi izglītojošo TV raidījumu „Makšķerē ar
Olti” un „Jūrā ar Olti” cikls ar interaktīvas interneta
platformas atbalstu”

5.3.

Dabas muzeja atbalsta
biedrība

Nodarbības par Latvijas zivīm pamatskolas vecuma
bērniem lauku skolās

5.4. Biedrība „Ziemeļu puse”

Informatīvi izglītojoša TV filma „Latvijas zutis"

5.5. Biedrība „Ziemeļu puse”

Informatīvi izglītojoša TV filma „Latvijas lasis"

5.6. Biedrība „Zaļā skola”

Kas dzīvo manā upē?

Izlietotā
summa

Iegūtais rezultāts
Sagatavoti un Latvijas TV parādīti 50 oriģinālraidījumi "Makšķerēšanas
noslēpumi"; izveidoti DVD ar raidījumu videoierakstiem; raidījumu arhīvs
izvietots interneta portālā.
Sagatavoti un Latvijas TV parādīti 13 TV cikla oriģinālraidījumi „Makšķerē ar
Olti” un „Jūrā ar Olti”; izveidoti DVD ar raidījumu videoierakstiem; raidījumu
arhīvs izvietots interneta portālā.
Izveidota interaktīva ceļojoša nodarbība "Latvijas zivis" 3.- 6.klašu skolēniem;
organizēts konkurss "Cielavas gudrības" 5.- 6.klašu skolēniem; nodarbībās
piedalījušies ap 540 skolēnu, bet konkursa "Cielavas gudrības" divās atlases
kārtās piedalījās 322 skolēni.
Uzfilmēta filma, kuras paredzamais garums ir 56 minūtes un kuras pirmizrāde
kino un Latvijas TV paredzēta 2013.gada sākumā; pēc pirmizrādes filma tiks
izvietota interneta portālā.
Uzfilmēta filma, kuras paredzamais garums ir 56 minūtes un kuras pirmizrāde
kino un Latvijas TV paredzēta 2013.gada sākumā; pēc pirmizrādes filma tiks
izvietota interneta portālā.
5000 eks. izgatavota brošūra - mācību palīglīdzeklis "Kas dzīvo manā upē", kas
paredzēta 4. - 7.klašu skolēniem; brošūra tika izplatīta visās Latvijas
vispārizglītojošajās skolās.
KOPĀ PASĀKUMĀ:

Ls 15 000.00

Ls 14 714.80

Ls 2 820.00

Ls 6 899.40

Ls 6 899.40

Ls 2 166.40
Ls 48 500.00

PIECOS PASĀKUMOS KOPĀ: Ls 200 636.03
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