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VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

 

 Reģ.Nr. 90009114114, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650, 

tālr.: 64628030, tālr.64628033,fakss: 64628035 e-pasts: novads@vilani.lv  
 

Viļānos 

2021.gada 27.janvārī 

uz iesniegumu Nr.1.3.10/52  

no 26.01.2021. 

                                                                                                               Nr. 1.3.8/101 

Viļānu novada pašvaldības domes 

deputātei Jevdokijai Šlivkai 

slivkaE@inbox.lv 
 

Par atbildes sniegšanu 

1. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980100121, 78980090368, 

78980100211, 78980090321 un 78980100043, par kurām uz doto brīdi nav pieņemti 

lēmumi par atsavināšanu, kuras vēlas iegādāties AS “LOPKOPĪBAS 

IZMĒĢINĀJUMU STACIJA LATGALE” neatbilst ne vienam no 2002.gada 

19.novembra Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4. daļā 

noteiktajiem punktiem, kur noteikti tie gadījumi, kad pašvaldībai ir iespēja atsavināt 

nekustamos īpašumus nerīkojot izsoli. Iesniegumā minētās zemes vienības AS 

“LOPKOPĪBAS IZMĒGĪNĀJUMU STACIJA LATGALE” ir iespēja iegādāties tikai 

pašvaldībai rīkojot pārdošanas izsoles. Lēmumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu, 

rīkojot izsoli, pieņem Viļānu novada pašvaldības domes deputāti. Tā kā lielākā daļa 

deputātu  finanšu komitejā nobalsoja pret zemes vienību atsavināšanu, tika pieņemts 

lēmums iepriekš minētās zemes vienības nenodot atsavināšanai. Neviens normatīvs 

akts neuzliek pašvaldībai pienākumu šādā gadījumā atsavināt savus nekustāmos 

īpašumus un lēmums tiek pieņemts, katram deputātam izvērtējot atsavināšanas 

lietderības apsvērumus un to vai īpašumi nebūs nepieciešami pašvaldības funkciju 

veikšanai.  
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2.Lēmums par nekustamā īpašuma “Uplejas” atsavināšanu Grigorijam Suvorovam tika 

pieņemts Viļānu novada pašvaldības 2020. gada 24. septembra domes sēdē Nr.13 

dienas kārtības 7.1. jautājuma lēmums. 

Grigorijasm Suvorovam ar Sokolku pagasta padomes 2008.gada 29.aprīļa sēdes Nr.4 

dienas kārtības 8.jautājuma lēmumu izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 78900040143, Sokolku pagastā. 30.03.2009. Sokolku 

pagasta padome un Grigorijs Suvorovs noslēdza lauku apvidus zemes nomas līgumu 

NR.130 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78900040143. 29.01.2020. 

pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 23.01.2020. lēmumu Nr.3.7 Viļānu 

novada pašvaldība un Grigorijs Suvorovs noslēdza jaunu lauku apvidus zemes nomas 

līgumu NR.SP-2020/23 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78900040143, kurš 

ir spēkā līdz 29.01.2025.  

Saskaņā ar 2002.gada 19.novembra Publisko personu mantas atsavināšanas likuma  

4.panta 4. daļas 8. punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas 

nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona – kurai Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā 

noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir 

noslēgusi nomas līgumu. 

Personām, kurām ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un laicīgi noslēgts nomas līgums 

ir tiesības iegādāties zemes vienības bez izsoles. Grigorijs Suvorovs bija persona, kura 

var ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu, tā kā viņam tika izbeigtas zemes 

lietošanas tiesības (Sokolku pagasta padomes 29.04.2008. lēmums) un viņš likuma 

noteiktajā laikā noslēdza nomas līgumu ar Sokolku pagasta pārvaldi. 

Lēmuma projekti Finanšu komitejai Viļānu novada pašvaldības kancelejas vadītājai 

tika iesniegti 15.01.2021. G.Suvorovs mira 16.01.2021. Informācija par G.Suvorova 

nāvi tika saņemta 21.01.2021., pirms Finanšu komitejas sēdes, tāpēc šis jautājums bija 

iekļauts finanšu komitejas sēdes  darba kārtībā un pirms balsošanas izņemts no darba  

kārtības. 

3. Ņemot vērā pakalpojuma faktiskos izdevumus par 2020.gadu uz sēdi tiks iesniegts  

SIA “Viļānu slimnīca” grāmatvedes sagatavotais izmaksu aprēķins. SIA “Viļānu 

slimnīca” valdes loceklis J.G.Vidiņš  pieslēgsies Viļānu novada domes sēdē un  sniegs 

papildus informāciju.  

4. Pašvaldības ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, maksas 

pakalpojumi, transferti. Atbilstoši ieņēmumu apjomam un naudas līdzekļu atlikumam 
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uz pārskata perioda sākumu tiek veidoti pašvaldības izdevumi, ņemot vērā finansēšanu 

(aizņēmumus no Valsts kases). Izdevumi pašvaldības budžetā tiek plānoti atbilstoši 

pašvaldības nolikumā apstiprinātām un reģistrētām iestādēm un katram projektam, ko 

apstiprinājuši Viļānu novada pašvaldības domes deputāti. Budžeta projektu apkopo un 

konsolidē  pašvaldības speciālisti, pamatojoties uz iestāžu un struktūrvienību vadītāju 

iesniegtajām tāmēm. 2021.gada 13.janvārī pašvaldības speciālisti un amatpersonas 

sanāca uz apspriedi kura caurskatīja 2021.gada budžeta projektu par katru pozīciju, tika 

sastādīts grafiks, ka notiks saslēgšanās attālināti ar visu iestāžu vadītājiem, lai 

saskaņotu iesniegtās budžeta tāmes pirms šī budžeta skatīšanas ar deputātiem. 

Attālinātā saslēgšanās notika 2021.gada 13.un 14.janvārī par budžeta izskatīšanas 

apspriedēm ir sarakstīti protokoli un ir audio ieraksti. 2021.gada 18.janvārī visiem 

deputātiem uz e-pastu tika izsūtīts 2021.gada budžets(ieņēmumi, izdevumi, saistību 

forma) un vienlaicīgi uzaicinājums par attālinātu pieslēgšanos budžeta izskatīšanai 

2021.gada 19.janvārī. Šajā datumā (19.01.2021) tika saņemts mutisks deputātes 

J.Šlivkas lūgums pārcelt 2021.gada budžeta izskatīšanu uz 2021.gada 20.janvāri. 

Ņemot vērā deputātes J.Šlivkas lūgumu kopīgā novada pašvaldības deputātu 2021.gada 

budžeta izskatīšana tika pārcelta no 2021.gada 19.janvāra uz 2021.gada 20.janvāri, par 

to tika elektroniski informēti visi deputāti. Par katru apspriedi ir sarakstīts protokols un 

ir audio ieraksts. 2021.gada 20.janvārī no plkst. 9.00 (pieslēdzoties  14 deputātiem no 

15) tika  skatīts 2021.gada  budžets pirms finanšu komitejas. Tika izskatītas visas tāmes 

pa pozīcijām un deputāti brīvi izteicās, sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus, uz šo 

priekšlikumu pamata vienlaicīgi tika veikti labojumi un precizējumi iestāžu tāmēs. 

Tātad, visām iestādēm, tai skaitā arī tām, kuras atrodas kā Viļānu pilsētas, tā arī Viļānu 

pagasta administratīvajā teritorijā, ir izstrādāts iestādes budžets, un šo iestāžu budžeta 

izdevumu tāmes ir izskatījuši Viļānu novada pašvaldības domes deputāti 2021.gada 

20.janvāra budžeta apspriedē, kur tika nolemts 2021.gada budžetu virzīt izskatīšanai 

finanšu komitejas sēdei 2021.gada 21.janvārī. Savukārt, 2021.gada 21.janvārī finanšu 

komitejas sēdē atkārtoti tika izskatīti visi plānotie 2021.gada ieņēmumi, izdevumi ( 

katras iestādes tāme) un saistību formu. Notika deputātu balsošana par ieņēmumiem, 

katras iestādes izdevumi tāmi un saistību formu. Saskaņā ar domes deputātu finanšu 

komitejas lēmumu, 2021.gada budžets tika atbalstīts un nolemts virzīt uz domes sēdi 

(finanšu komitejas sēdē piedalījās 13 deputāti no 15).  Visi iestāžu vadītāji ir rakstiski 

apliecinājuši, ka piekrīt plānotai izdevumu tāmei. 
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2021.gadā  nav plānoti ieņēmumi ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodā 

18.6.4.0.1 Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija iepriekšējā gada sadale, jo 

šāds finansējums pašvaldībai 2021.gadā nav paredzēts. Par šo ieņēmumu avotu 

2021.gadā deputātiem tikai sniegta informācija kopīgā budžeta izskatīšanas laikā - 

2021.gada 20.janvārī. 

Finanšu ministrijas 18.12.2018. rīkojums Nr.488 «Par valsts pagaidu budžetu  

2019.gadam» un saskaņā ar šī rīkojuma 12.pielikumu pašvaldībām tika piešķirta 

speciālā dotācija, kas  attiecās uz 2019.gadu, proti 2019.gada budžetu. Turpmākajos 

gados šāds rīkojums netika izdots, līdz ar to netiek arī plānoti nepamatoti ieņēmumi. 

Par minēto jautājumu iesakām griezties LR Finanšu ministrijā, varbūt pēc Jūsu 

ierosinājuma LR pašvaldībām tiks atjaunots  finansējums. 

Struktūrvienība 061 Saimniecības nodaļa izdevumu EKK 2224 Izdevumi par 

atkritumu izvešanu. Plānoti izdevumi EUR 9000 apmērā, kas paredzēti par sadzīves 

atkritumu izvešanu Viļānu pilsētas teritorijā  no 7 konteineru atrašanās vietām, bet 

vasaras periodā no 8 konteineru atrašanas vietām, kā arī par atkritumu izvešanas un 

apglabāšanas pakalpojumiem, kas tiek izvesti saskaņā ar atļauju RE15AA0002.  

Struktūrvienība 06.P (Dabas resursu nodoklis) – Viļānu novada pašvaldības 

budžetā nav. 

Pašvaldības budžetā ir struktūrvienība 065.P Viļānu novada pašvaldība- dabas 

resursu nodoklis. Izdevumu EKK 2224 Izdevumi par atkritumu izvešanu. Plānoti 

izdevumi EUR 26500 apmērā, kuri tiek plānoti izlietot: 

- pasākumā “Lielā talka 2021” savākto atkritumu izvešanai EUR 1500; 

- lielgabarīta atkritumu savākšanai un izvešanai novada teritorijā EUR 25000 

(plānots Viļānu pilsēta 4 reizes gadā un pa 1 reizei Radapoles ciems, Jaunviļānu 

ciems, Dekšāres un Sokolkos) ar mērķi, lai veicinātu vides sakārtošanu un 

aizsardzību novada teritorijā atkritumu apsaimniekošanas jomā. 

Degviela Struktūrvienība 061 Saimniecības nodaļa izdevumu EKK 2322 Degviela 

plānotie izdevumi degvielas iegādei EUR 27000 apmērā, kas paredzēts 1 autotransporta 

un 4 traktora vienībām, kā arī izdevumiem par degvielu labiekārtošanas darbiem Viļānu 

pilsētas un Viļānu pagasta teritorijā (teritorijas un kapu appļaušanai, dabas radīto 

postījumu novēršanai) .  
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Savukārt, Struktūrvienība 064.P Autoceļu fonds izdevumu EKK 2322 Degviela 

plānotie izdevumi degvielas iegādei EUR 9000 apmērā, kas plānots izlietot darbiem, 

kas saistās ar autoceļu uzturēšanu novada teritorijā – ceļu greiderēšanai, sniega tīrīšana, 

šķembu izlīdzināšana, ja darbi tiek veikti ar pašvaldībai piederošām traktoru vienībām. 

Izdevumi 2021.gada budžetā Radapoles parka un ezera appļaušanai ir ieplānoti 

Struktūrvienībā 061 Saimniecības nodaļa. 

Grāvju tīrīšanai Viļānu pilsētas un Viļānu pagasta teritorijā 2021.gada budžetā 

ir ieplānoti EUR 4500 Struktūrvienībā 061 Saimniecības nodaļa. 

Latvāņu apkarošanai Viļānu pagasta teritorijā 2021.gada budžetā ir ieplānoti 

EUR 2500 Struktūrvienībā 061 Saimniecības nodaļa izdevumu EKK 2239.6 Pārējie 

iestādes administratīvie izdevumi. 

Novada autoceļu seguma uzlabošanai un  remontam ar dolomīta šķembām 

2021.gada budžetā ir plānoti EUR 56000.   

Novada ceļu tīrīšanai ziemas sezonā (sniega tīrīšanai) 2021.gada budžetā ir 

plānots izmanot pašvaldības traktora vienības, kā arī pēc vajadzības pērkot 

pakalpojumu. Pirktā pakalpojumu apmaksai ir ieplānoti EUR 12100 t.sk. Sokolku 

pagasts EUR 2291.79; Viļānu pagasts EUR 6319.63; Dekšāres pagasts EUR 3488.58. 

Pēc nepieciešamības tiks piesaistīta arī pašvaldības rīcībā esošā traktortehnika. 

Novada ceļu planēšanai pērkot pakalpojumu ir plānots izlietot EUR 50 000 t.sk. 

Dekšāres pagasts EUR13422.64, Sokolku pagasts EUR 8906.55, Viļānu pagasts EUR 

24307.14, Viļānu pilsēta EUR 3363.67. Pēc nepieciešamības tiks piesaistīta arī 

pašvaldības rīcībā esošā traktortehnika. 

Ar visām plānotajām 2021.gada ieņēmumu un izdevumu tāmēm novada 

pašvaldības deputāti ir iepazinušies, jo visas ieņēmumu un izdevumu plānotās tāmes, 

saistību forma, tika nosūtītas deputātiem elektroniski uz e-pastiem, ka arī izsniegtas 

papīra formā pēc individuāla pieprasījuma. Visi deputātu  ierosinājumi apspriedē, kas 

notika 2021.gada 20.janvārī, tika ņemti vērā, veicot  precizējumus iestāžu tāmēs  un 

2021.gada finanšu komitejas sēdē vēlreiz tika skatītas  visas 2021.gada ieņēmumu un 

izdevumu tāmes, ņemot vērā 2021.gada 20.janvāra sniegtos deputātu iebildumus un 

ierosinājumus. Finanšu komitejā domes deputāti balsoja par katras iestādes 
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izdevumiem, ieņēmumiem un saistību formu.  ar deputātu mutiski veiktajiem 

ierosinājumiem un balsojumu.  

2021.gada budžetā ir plānoti izdevumi Ieguldījumiem Viļānu pilsētas ūdens un 

kanalizācijas sistēmas renovācija. Struktūrvienība 061 Saimniecības nodaļa izdevumu 

EKK 5250 ir plānoti 76 681 EUR Rēzeknes, Augļu iela, Viļānos atlikušie darbi (darbi 

uzsākti 2020.gadā), šajās ielās tiek izbūvēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma. Arī 

Dārzu ielā, Viļānos  projektā “Dārzu ielas Viļānos pārbūve” ietvaros plānoti 

ūdensapgādes un kanalizācijas darbi. Projekta realizācijas laiks 2021.gads. 

Viļānu novada pašvaldības amatu sarakstu uz 01.01.2021.gadu apstiprināja 

domes deputāti, ierosinājumi par izmaiņām starp nodaļām un struktūrvienībām netika 

saņemti.  

To, ka Jūs norādāt, par it kā nejaušu, uzzināšanu par iepriekšējā gada IIEN un 

Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda iepriekšējā gada pārdali – tā nebija nejaušība, 

bet grozījumi budžetā.  

Neviens LR pastāvošais normatīvais akts nenosaka konkrētu ieņēmumu un 

izdevumu tāmes veidlapu. Savukārt, LR Likums “Par pašvaldību budžetiem ” 16.pants 

nosaka, ka gadskārtējais pašvaldības budžets ir dokuments, kuru noformē un apstiprina 

kā pašvaldības saistošos noteikumus, un tas ietver informāciju: par budžeta 

ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijas 

nosacījumiem budžeta plānošanai, budžeta izdevumiem atbilstoši budžeta izdevumu 

klasifikācijas nosacījumiem budžeta plānošanai, budžeta finansēšanu (tai skaitā datus 

par iepriekšējā saimnieciskā gada budžeta līdzekļu atlikumu), atbilstoši klasifikācijas 

nosacījumiem budžeta plānošanai, kā arī pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un 

ilgtermiņa saistību apmēru kārtējā saimnieciskajā gadā, un vismaz trijos turpmākajos 

gados, un citu informāciju, kuru dome atzīst par nepieciešamu. Kopš 2017.gada 

sastādot ikgadējo budžetu ieņēmumu daļai tiek uzrādīti iepriekšējā pārskata perioda 

plāns un plānotie tekošā gada plānotie ieņēmumi, izdevumu daļai tiek sagatavots 

paskaidrojuma raksts konkrētajam gadam, atbilstoši budžeta kategoriju kodiem ar 

paskaidrojumiem. Nekādi iebildumi no deputātu puses netika saņemti. 

Viļānu novada pašvaldība 2021.gada 13.janvārī ir noslēgusi līgumu par aktīvā 

nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu Nr.1APSD-

34-2021 ar Nodarbinātības valsts aģentūru, kura īstenošanas laikā nodrošina norīkoto 
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bezdarbnieku nodarbināšanu algotos pagaidu sabiedriskajos darbos, kas rada sociālu 

labumu sabiedrībai arī. Viļānu pagastā esošās sabiedriskās teritorijas uzturēšanas un 

labiekārtošanas darbus t.sk. ciematos: 

• ziemas periodā sniega tīrīšanas darbi Radopoles ciematā (t.sk. parka un ezera 

apkārtne) un pirmsskolas izglītības iestādē "Bitīte", lai nodrošinātu drošu pārvietošanos 

pa teritoriju, apledojošu celiņu apstrāde ar pretslīdes materiālu, apledojošu celiņu 

atbrīvošana no apledojuma, to sadauzot mazākos gabalos un pārvietošana uz vietām, 

kur tas netraucēs iedzīvotājiem. Ielu, gājēju celiņu un trotuāru, kas atrodas 

daudzdzīvokļu māju tuvumā un pirmsskolas izglītības iestādē "Bitīte", slaucīšana. 

Atkritumu savākšana visā ciematam pieguļošajā teritorijā (pie mājām, gar ceļa malām, 

kūtiņām, šķūnīšiem). Krūmu izciršana un zaru izgriešana objektos, kur tas ir 

nepieciešams, ieskaitot to savākšanu un sagriešanu. Krūmu un koku kopšanas darbos 

iegūto materiālu sagatavo kā apkures materiālu darba telpas apkurināšanai. Darba 

telpas uzturēšana kārtībā. Instrumentu remonts. Koplietošanas objektu (aka, bērnu 

laukumi) pieskatīšana, uzturēšana kārtībā, sīki remontdarbi, ja nepieciešams, to 

uzkopšana. 

• pavasara periodā ielu, gājēju celiņu un trotuāru slaucīšana, no ziemas periodā 

izmantotā pretslīdes materiāla. Piemāju trotuāru apmaļu ravēšana, kā arī pirmsskolas 

izglītības iestādē "Bitīte" apkārtnes sakopšanas darbi (tīrīšana, slaucīšana, atkritumu un 

nolūzušo koka zaru savākšana, puķu dobju un dekoratīvo stādījumu ravēšana). 

Dekoratīvo krūmu cirpšana un formas veidošana, lai tie vizuāli būtu skatāmi un 

patīkami ciemata iedzīvotājiem un ciemiņiem. Vecās zāles grābšana un izvešana uz 

komposta kaudzi. Puķu dobju uzturēšana kārtībā un ravēšana. Atkritumu savākšana 

visā ciemata teritorijā. Zāles pļaušana, grābšana un aizvešana uz komposta kaudzi. 

Dažādi sīki remontdarbi koplietošanas objektos (bērnu rotaļu laukuma krāsošana, lai 

tas izskatītos estētiskāk un acij tīkamāk, smilšu savešana laukuma izlīdzināšanai, 

izkritušo skrūvju iegriešana). Notekūdens grāvju tīrīšana un uzturēšana.  Lagonu, 

Solaskungu, Kūkoju kapu pavasara sakopšana (grābšanas darbi un sagrābtā izvešana uz 

atkritumu kaudzi). 

• vasaras periodā ielu, gājēju celiņu un trotuāru slaucīšana, atbrīvošana no ieaugušās 

zāles starp betona plāksnēm, tās novākšana un nogādāšana tam paredzētajā vietā. 

Krūmu apcirpšana. Zāles pļaušana ciema teritorijā, kapu teritorijās, parka un ezera 
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apkārtnē un pirmsskolas izglītības iestādē "Bitīte" teritorijā, nopļautās zāles aizvešana 

uz komposta kaudzi. Kapu kopšana, lai tos sagatavotu ikgadējiem kapusvētkiem. Puķu 

dobju ravēšana un laistīšana. Darba telpas uzkopšana, logu mazgāšana. Sabojājušos 

darbarīku remontēšana. Atkritumu savākšana ciema teritorijā. 

• rudens periodā ielu, gājēju celiņu un trotuāru slaucīšana un pēdējā sezonas ravēšana. 

Puķu dobju sagatavošana ziemas sezonai. Lapu grābšana un vešana uz komposta 

kaudzi. Smilts sagāde ziemas periodam. Atkritumu savākšana ciemata teritorijā. 

Rudens kapu sakopšana. 

Viļānu novada pašvaldība (turpmāk tekstā Pašvaldība) 27.01.2020. noslēdza 

līgumu ar SIA “CEĻI UN TILTI” (turpmāk tekstā Izpildītājs) Līgumu Nr.1.5.41.1/141-

1-2020 „Būvdarbi ar projektēšanu „Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā 

valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni-Preiļi-Špoģi(P58) posmā Rīgas iela, Kultūras 

laukums, Brīvības iela (2.kārta)” (turpmāk tekstā Līgums). Saskaņā ar Līguma 

1.4.punkta nosacījumiem Darbs jāveic atbilstoši līgumam, Izpildītāja piedāvājumam 

iepirkumā, Būvprojektam un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Darba 

uzdevuma 16.punkts un tā f apakšpunkts nosaka, ka pārbūvējamā iela ir tranzītiela bez 

transporta kustības ierobežojumiem, būvdarbu gaitā jānodrošina atbilstoša transporta 

kustība pa Brīvības ielu virzienā Preiļi (P58) t.sk. pa pagaidu apvedceļu un apvedtiltu 

un virzienā Malta (P59) pa Ceriņu ielu, tai skaitā tehnoloģiskā pārtraukuma laikā, kā 

arī gājēju un velosipēdistu nepārtraukta kustība (nodrošinot ar ietvi, līdz par Maltas upi 

un ietvēm, kas savienotas ar esošo ietvju tīklu- nodrošina gājēju un velosipēdistu drošu 

pārvietošanos). 

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                             J.Ivanova 

ŠIS DOKUMENTS IR SASTĀDĪTS ELEKTRONISKI UN SATUR DROŠU 

ELEKTRONISKO PARAKSTU 

 

Sagatavoja: L.Kuzņecova 

I.Stafecka 

I.Visocka 

I.Piziča 

I.Metlāne 


