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Prezentāciju cikls

 Latvijas Sēklaudzētāju asociācija - Ilze Muceniece

 Sēklu tirgus - Sergejs Kataņenko

 Kartupeļu sēklas – Lidija Vojevoda

 Lopbarības augu sēklas un sēklu maisījumi – Mārtiņš Flaksis

 Bioloģiskās sēklas – Jānis Sietiņsons

 Cik noderīgi lauksaimniekiem ir SĪN testi? – Anda Rūtenberga-Āva

 Šķirņu selekcija Sanita Zute

 Selekcionāru atlīdzības - Dzintars Jaks









Biedrība Latvijas Sēklaudzētāju 

asociācija

 Apvienoti 45 biedri

Sēklaudzētāji; 33

Sēklu tirgotāji; 30

Šķirņu pārstāvji; 
12

Selekcionāri; 3

Bioloģiskie 
sēklaudzētāji; 4 Cits; 4

Kurzeme; 7

Zemgale; 13

Vidzeme; 13

Latgale; 3

Pierīgas reģions; 7

Ārpus LV; 3



LSA biedri Latvijas sēklkopības sistēmā

SĒKLAUDZĒTĀJI

Latvijas TOP 10 lielākie 
sēklaudzētāji pēc apskatēs 
atzītajām platībām:

4.SIA Uzvara Lauks

9.Gulbenes rajona Galgauskas 
pagasta Gžibovska zemnieku 
saimniecība "LĀCĪŠI«

10.Cēsu rajona Drabešu pagasta 
zemnieku saimniecība "KALNA 
SMĪDES 1"

SĒKLU TIRGOTĀJI

Ap 90% LV pārdoto sēklu pārdevuši 

LSA biedri

 31% SIA Scandagra Latvia

 27% SIA Baltic Agro

 20% Kooparetīva sabiedrība 

VAKS

 10% SIA Elagro Trade

85% LV saražotās sēklas tiek 

tirgotas caur tirdzniecības 

kompānijām un kooperatīviem



RAUNIS







www.seklaudzetaji.lv

@seklaudzetaji.lv 

seklaudzetaji.lv 

http://www.seklaudzetaji.lv/


PALDIES PAR UZMANĪBU!

Ilze Muceniece

Latvijas Sēklaudzētāju asociācija

lsaseklas@inbox.lv

mailto:lsaseklas@inbox.lv


SĒKLU TIRGUS

Sergejs Kataņenko

SIA Uzvara Lauks

katanenko@lauks.lv

mailto:katanenko@lauks.lv


Katru gadu Latvijā pieaug 
graudaugu audzēšanas 
platības, kā arī graudu ražība.



Avots: https://stat.gov.lv

Pēc Latvijas Centrālas 
statistikas pārvaldes 
datiem 2020.gadā 
sasniegta maksimāla 
vidēja ražība -

4,64 t/ha.

Salīdzinājuma ar 
2000.gadu (2,20 t/ha) 
pieaugums par 20 
gadiem ir vairāk kā divas 
reizes.



Avots: https://stat.gov.lv

Pieaug arī graudaugu sējumu 
platība –

no 420 tūkst. ha līdz 776,4 tūkst. 
ha.

Līdz ar to būtiski pieaug arī
kopraža – 923,6 tūkst. t līdz 
3497,1 tūkst. t 2020.gadā -
gandrīz 4 reizes.

Šis pieaugums nebūtu iespējams 
bez kvalitatīva un ražīga šķirņu un 
sēklu materiāla izmantošanas.



Pēc VAAD datiem Latvijas šķirņu katalogā ir iekļautas 165

jaunas kultūraugu šķirnes.

Latvijā ir izveidota efektīva sēklu sertifikācijas sistēma,

kas nodrošina kvalitatīvu sēklu ražošanu vajadzīgajā

daudzumā, ar iespēju sēklas materiālu arī eksportēt.



Efektīvai zemes resursu izmantošanai ir nepieciešams:

● dažādu šķirņu audzēšana (atšķiras pēc nogatavošanas termiņiem,

graudu kvalitātes, ražīguma u.c.)

● šķirņu izvēle atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem, augsnes auglībai,

mēslošanas līmenim un augu aizsardzības līdzekļu pielietošanas

iespējām

● sēklu izsējas normu noteikšanai jāzin graudu kvalitāte (dīgtspēja,

1000 graudu masa u.c.) un šķirnes audzēšanas prasības

● visām graudu partijām, kas ir sagatavotas sējai, ir jāveic sēklu

analīzes.



Ikgadējais graudaugu sēklas materiāla 

pieprasījums Latvijā ir ap 

180000-200000 tonnu

Latvijā sēklas materiālu audzē,

sagatavo un izplata 50 uzņēmumi.



Sēklu audzēšana un sagatavošana balstās uz:

- Ilggadējām augu sekām



Sēklu audzēšana un sagatavošana balstās uz:

- Sēklu kaltēšanas un šķirošanas iekārtām



Plašāku informāciju par sēklu un šķirņu pieejamību vienmēr

var iegūt Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas mājaslapā

www.sekaudzetaji.lv

Latvijā ir iespējams nodrošināt visus graudaugu sējumus ar

nepieciešamo sēklas materiālu. Latvijas zemnieki arvien

vairāk nonāk pie secinājuma, ka kvalitatīvs, sertificēts sēklas

materiāls-

LABA SĒKLA - IR LABAS RAŽAS PAMATS.

http://www.sekaudzetaji.lv/


PALDIES PAR UZMANĪBU!

Sergejs Kataņenko

SIA Uzvara Lauks

katanenko@lauks.lv

mailto:katanenko@lauks.lv


KARTUPEĻU SĒKLA, KĀ 

PAMATS LABAI UN 

KVALITATĪVAI RAŽAI
Mg. Agr. Lidija Vojevoda

AREI, Stendes pētniecības centrs

lidija.vojevoda@arei.lv

t.26494438

mailto:lidija.vojevoda@arei.lv


Situācija…

 Kartupeļi ir pārtikas drošības garants  un ieņem 

ceturto vietu starp pārtikā izmantojamiem 

laukaugiem. 

 Latvijā katrs patērē  vidēji  65 - 84 kilogramus 

kartupeļu gadā

 Tomēr kartupeļu patēriņš un tirgus Latvijā 

sarūk…Skaidrojams:  labākā ekonomiskajā situācijā 

cilvēki vairāk patērē dažādus citus produktus;

 Kartupeļu patēriņu lielā mērā ietekmē informācija par 

to, ka kartupeļi ir kalorijām bagāti, tos ēdot rodas 

liekais svars



Šķirņu izvēle...

 Latvijā ik gadus tiek saražota 

sēkla ap 60 kartupeļu šķirnēm

 Aptuveni 15 no tām ir 

selekcionētas Latvijā



Kartupeļu audzēšanas mērķi

 Pārtikai

 Sēklai

 Pārstrādei

- Čipsiem (cukura daudzums<0.3 – 0.1%)

- Cietei

Cietes saturs ietekmē  kartupeļu garšu un 

pārstrādi produktu veidos:

Ja cietes saturs ir 20%, tad šķirne būs 

noderīga pārstrādei cietē. 

Galda kartupeļu šķirnes satur no 14-19% 

cietes. 

Šķirnes ar cietes saturu <14% noderīgi kā 

diētiskie produkti. 



Šķirnes katrai gaumei

 Katra šķirne veidota noteiktam izmantošanas veidam. Arī pārtikai paredzētās 

šķirnes ir dažādas – ar apaļiem, ovāliem bumbuļiem, sarkanu vai brūnu mizu, 

baltu, dzeltenu vai pat violetu mīkstumu. Citas šķirnes vairāk piemērotas 

salātiem, citas biezputras pagatavošanai. 



Kas ir sēkla?

 Sēklas - nākamās ražas sākums un pamats. No tā, kāds sēklas 

materiāls tiks izmantots, cik tas ir atbilstošs noteiktām prasībām pēc 

šķirnes tīrības, dīdzības u.c. kvalitātes rādītājiem, atkarīgs ne tikai 

nākamās ražās lielums, bet arī šķirnes vērtīgo īpašību saglabāšanās 

nākamajās paaudzēs, vides piesārņojuma iespējamība un arī pašas 

sēklas kā tirgus preces cena. (Augkopība, A.Ružas red., 2001.)

 SERTIFICĒTA SĒKLA – Kultūraugu pavairošanas materiāls ar attiecīgu 

dokumentu – sēklas sertifikātu un etiķeti, kuru izdod VAAD Sēklas 

kontroles departaments, novērtējot  šķirņu identifikāciju, lauku 

apskati un sēklas kvalitātes rādītājus.



Sēklas kartupeļu kategorijas

Kartupeļu sēklas iedala šādās kategorijās:

 Pirmsbāzes sēklas  (PBTC  PB1   PB2  PB3  PB4) – paredzētas bāzes 

kategorijas sēklas ražošanai, tiek piedāvātas tirdzniecībā 

sēklaudzētājiem;  

 Bāzes sēklas (S  SE   E) - iegūtas no pirmsbāzes kategorijas sēklas, 

paredzēts sertificētas kategorijas sēklas ražošanai, tiek piedāvāts 

tirdzniecībai sēklaudzētājiem

 Sertificētās sēklas (A  B) - iegūtas no bāzes kategorijas sēklas, pēdējā 

pavairošanas paaudze sertificētās sēklas ražošanai, tiek piedāvāta 

tirdzniecība gala produkcijas ražotājiem.



Kāpēc sertificēta sēkla ir kvalitatīvāka?

Kartupeļu sēklu ražotājiem, jeb sēklaudzētājiem, lai nodrošinātu sēklas kvalitāti, 
veselību un tīrību, kartupeļu audzēšanā jāievēro: 

 sēklu atļauts audzēt laukos, kuros: 
• nav konstatēta zeltainās kartupeļu cistu nematodes Globodera

rostochiensis (Wollenweber) Behrens un bālās kartupeļu cistu nematodes Globodera
pallida (Stone) Behrens (Eiropas populācija) klātbūtne augsnē

• pēdējo triju gadu laikā nav audzēti kartupeļi un citi nakteņu dzimtas augi, un to 
apliecina ieraksts lauku vēsturē

 audzējot dažādu šķirņu, kategoriju vai paaudžu sēklu vai nesertificētu sēklu, 
stādījumus izvieto tā, lai sēklu novākšanas laikā nebūtu iespējama to sajaukšanās

 visā saimniecībā esošajā kartupeļu audzēšanas platībā pirms kartupeļu stādīšanas 
pārbauda zeltainās kartupeļu cistu nematodes Globodera rostochiensis
(Wollenweber) Behrens un bālās kartupeļu cistu nematodes Globodera
pallida (Stone) Behrens (Eiropas populācija) klātbūtni augsnē

 visā saimniecībā iegūtajā kartupeļu ražā pārbauda kartupeļu gaišās gredzenpuves 
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus un kartupeļu tumšās gredzenpuves 
Ralstonia solanacearum klātbūtni.



Kāpēc sertificēta sēkla ir kvalitatīvāka?

Sēklas kartupeļu audzēšanā jāievēro:

 bumbuļu kodināšana,

 laputu - vīrusslimību pārnēsātāju ierobežošana, sākot 

smidzināšanu, kad cers ir sasniedzis aptuveni 15 cm 

augstumu,

 lakstu puves profilaktiska smidzināšana un tālāk ik pēc 10-

14 dienām pēc shēmas  atkarībā no laika apstākļiem vismaz 

4-5 reizes,

 negatīvo ceru izlase, neatstājot slimos  cerus uz lauka, 

 lakstu iznīcināšana ar desikantiem 12-14 dienas pirms ražas 

novākšanai, 

 uzglabāšana pie +4c



PALDIES PAR UZMANĪBU!

LIDIJA VOJEVODA, AREI STENDES PĒTNIECĪBAS 

CENTRA SĒKLKOPĪBAS DAĻAS VADĪTĀJA

lidija.vojevoda@arei.lv, t.+37126494438

mailto:lidija.vojevoda@arei.lv


LOPBARĪBAS AUGU SĒKLAS UN 

SĒKLU MAISĪJUMI 

Mārtiņš Flaksis

SIA Krastmaļi Sēklas

martins@krastmali.lv

mailto:martins@krastmali.lv


Lopbarības augi

 23 stiebrzāļu sugas 

(auzenes, airenes, 

timotiņi, skarenes)

 17 tauriņziežu sugas 

(vīķi, āboliņi, zirņi, 

pupas, lupīnas, 

lucernas)

 4 citas sugas (rutki, 

facēlija, kāposti, kāļi)



Lopbarības augu sēklu maisījumi

 Jebkurš 2 vai vairāk sugu 

maisījums,

Maisījumi: ražotāja vai VAAD 

etiķetēti

 Uz etiķetes jābūt:

Ražotājs

Sastāvs

VAAD partijas nr

Ražošanas datums



Zālāju maisījumi

Paredzēti lopkopībai:

Parasti sastāv no: stiebrzāles ( virszāles) 

un tauriņziežiem (āboliņi un/vai lucernas)

Izsēja: 20-35 kg/ha

Viengadīgā airene kā virsaugs



Zāliena ( mauriņa) maisījumi

Paredzēti apzaļumošanai:

Parasti sastāv no: stiebrzāles (apakšzāles)

Izsēja: 60-300 kg/ha

Viengadīgā aireni neizmanto!



Augsnes ielabošanas, starpkultūru

maisījumi:

Paredzēti augsnes ielabošanai

Parasti sastāv no: tauriņzieži, 

eļļas augi, pākšaugi, stiebrzāles

Izsēja: 10-100 kg/ha



Nestandarta maisījumi

 Maisījumi, kuru sastāvā 

ir sēklas, kuras nav 

norādītas likumdošanā



PALDIES PAR UZMANĪBU!

Mārtiņš Flaksis

SIA Krastmaļi Sēklas

martins@krastmali.lv

mailto:martins@krastmali.lv


BIOLOĢISKĀS 

SĒKLAS
Mgr.lauks.Jānis Sietiņsons

ZS Kalna Smīdes 1

info@biomedus.lv

mailto:info@biomedus.lv


VPM apstiprinātās graudaugu platības (ha) un BL platību 

īpatsvars (%) 2020.gadā
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Sēklaudzētāju skaita un kopējā sertificētā sēklas materiāla 

apjoma izmaiņas BL 2018.-2021. 
Avots: ZM un LSA
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Sertificēto sēklu nodrošinājums BL sējplatībās 2018.-2020. 
Avots: ZM un LSA
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Jaunie uzstādījumi BL sēklu nozarē

1. ES Zaļais kurss paredz bioloģiski apsaimniekoto platību palielināšanu ES no  

pašreizējiem 8,1 % līdz 25 % 2030. gadā t.i. kāpināt šo apjomu vidēji 3 reizes.

 ZM ir paredzējusi bioloģiski apsaimniekoto platību palielināšanu Latvijā no  

pašreizējiem 14,9 % līdz 25 % 2030. gadā 

 LBLA mērķis ir 30% bioloģiski sertificētas LIZ platības Latvijā 2030.gadā. 

2. Jaunā bioloģiskās lauksaimniecības regula EK Nr. 2018/848, kas stājas spēkā no 2022. 

gada 1. janvāra, nosaka šo atkāpju pakāpenisku atcelšanu jeb ne-bioloģisku sēklu 

izmantošanas pārejas perioda noslēgumu 2036. gadā.

3. Vai Latvija spēs nodrošināt nepieciešamo sēklu pašpatēriņu un apgādāt citas ES 

dalībvalstis (DV) vai kļūs atkarīga no citu DV piedāvājuma? 

4. Jaunā plānošanas periodā mums vēl ir iespējas izvēlēties vēlamo attīstības scenāriju, 

ZM ieviešot atbilstošas intervences!

46



346 000 tonnu

pesticīdu, kas 

2020. gadā

pārdoti ES 

47
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Jānis Sietiņsons

ZS Kalna Smīdes 1

info@biomedus.lv

mailto:info@biomedus.lv


CIK NOZĪMĪGA IR AUGU ŠĶIRŅU 

SAIMNIECISKO ĪPAŠĪBU 

NOVĒRTĒŠANA LAUKSAIMNIEKIEM?

Mg. Agr. Anda Rūtenberga-Āva

LLU LF Augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas laboratorija

anda.rutenberga@llu.lv

mailto:anda.rutenberga@llu.lv


Vai ir reizes, kad uzdodiet 

sev jautājumu pavasarī:

kāpēc viena šķirne pārziemo 

labi, 

bet cita – nē?

50

• Ziemcietība

• Veģetācijas 

periods

• Slimību 

noturība un 

fungicīdu 

lietošanas 

tehniskā 

efektivitāte

• Raža

• KvalitāteStende, 

10.05.2022.



Šķirņu skaits SĪN izmēģinājumos 2021. -

2022. gads
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SĪN veikšanas vietas

52

AREI Priekuli,

Bioloģiski 

sertificēts 

lauks  ~ 40 ha

AREI 

Stende, 

Bioloģiski 

sertificēts 

lauks 40 ha

LLU ZZI 

Skriveri, 

Bioloģiski 

sertificēts lauks 

~ 43 ha

AREI 

Viļānu 

nodaļa

LLU MPS 

Pēterlauki LLU MPS 

Pēterlauki Višķu 

izmēģinājumu 

vieta
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Ziemas rudzi, 

Priekuļi, 

22.04.2022.

Ziemas 

kvieši, 

Pēterlauki, 

12.04.2022.
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Anda Rūtenberga-Āva

Augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas 

laboratorija

anda.rutenberga@llu.lv

mailto:anda.rutenberga@llu.lv


ŠĶIRŅU SELEKCIJA

Dr. Agr. Sanita Zute

Agroresursu un ekonomikas institūts

sanita.zute@arei.lv

mailto:sanita.zute@arei.lv


• Radīt ko jaunu

• Pilnveidot 

• Novērtēt  - salīdzināt

• Atlasīt labāko

 I. Selekcija

 II. Atšķirīguma, viendabīguma un 

stabilitātes  testēšana (AVS tests)

 III. Saimnieciski nozīmīgo īpašību 

novērtēšana

 IV Šķirnes reģistrācija un uzturēšana

• Saglabāt kvalitāti  

• Kontrolēt kvalitāti

• Garantēt kvalitāti

Sēklkopība - šķirnes sēklu pavairošana 

ražošanas vajadzībām, saglabājot šķirnes 

sākotnējās īpašības.” 

(J.Naudiņš, Lauksaimniecības augu selekcija un 

sēklkopība, 1972.)

Selekcija <= => Sēklkopība



• Vecākaugu izvēle – ģenētiskie resursi 

• Mērķtiecīga jaunu genotipu veidošana   

(hibridizācija) 

• Hibrīdo populāciju pavairošana

• Vērtīgāko īpatņu atlase

• Selekcijas līniju/klonu novērtēšana pēc 

produktivitātes un piemērotības videi 

• Perspektīvāko līniju sagatavošana reģistrācijai 

• Perspektīvāko līniju pieteikšana reģistrācijai :        

oficiālie AVS un SĪN testi 

• VAAD lēmums par šķirnes reģistrāciju

3 - 5 

gadi 

5 - 6 

gadi 

2 - 3 

gadi 



Selekcijas process bildēs 
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Selekcijas process bildēs 
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Laukaugu selekcija LV – 2022.

 AREI: 
 vasaras miežu (K un B)

 kartupeļi  (K un B)

 ziemas kvieši (K) 

 vasaras kvieši (B)

 zirņi un lauku pupas (B)

 ziemas rudzi (K)

 auzas (B)

 lini, kaņepes (K)

 LLU Zemkopības inst.
 āboliņi, lucernas (K)

 kamolzāle (K)

 auzeņu – aireņu starpsugu

hibrīdi (K)

Privāti pasūtījumi: 

• lauku pupas (VAKS)

• cietie kvieši (Dobeles dzirnavnieks)

• tritikale (AREI)



Augu šķirņu katalogs – 2022.

Latvijas Augu šķirņu katalogā reģistrētas 178 laukaugu 

šķirnes, t.sk., 79 Latvijā selekcionētās 
 Kartupeļi   - 14

 Vasaras miežu  - 11

 Sarkanais āboliņš - 8 

 Ziemas kvieši  - 6 

 Zirņi  - 5

 Auzas  - 5

 Pļavas auzene – 4

 Pļavas timotiņš – 4

 Vasaras kvieši – 2

 Bastarda āboliņš  -2

 Ganību airene – 2

 Sējas kaņepes - 2

20  LV šķirnes rekomendētas audzēšanai 

bioloģiskā saimniekošanas sistēmā

Auzeņairene – 1

Baltais āboliņš -1

Hibrīdā airene – 1 

Hibrīdā lucerna - 1

Viengadīgā airene - 1

Griķi – 1

Kamolzāle – 1

Lauku pupas – 1

Sarkanā auzene – 1

Sējas lucerna - 1

Šķiedras lini  -1

Ziemas rudzi -1



Jaunas šķirnes izveide ir ilgstošs un 

dārgs process



Cik daudz ieguldīts šķirnes izveidošanā? 

Latvijā :

• vienas labību sugas selekcijā ik 

gadu izvērtē  ap 8 ... 10 000 

genotipu – potenciālo šķirņu

• vienas šķirnes radīšanai un 

izvērtēšanai velta minimums 10-

12 gadi 

• jaunu šķirni reģistrē ik pēc 3-4 

gadiem

Rietumeiropā :

• vienas labību sugas selekcijā ik 

gadu izvērtē  vairāk kā 100 000 

genotipu 

• vienas šķirnes radīšanai un 

izvērtēšanai tiek veltīti   

minimums 6-8  gadi

• ik gadu reģistrē jaunas šķirnes

✓Budžets LV 2005.-2020.: 

✓Vienas šķirnes izselekcionēšana 

Latvijā (Stendē)  izmaksāja 

aptuveni 235 000 Euro

✓ Budžets:

Vienas šķirnes izselekcionēšana Vācijā, 

Zviedrijā budžets ir  

aptuveni  1 300 000  Euro



PALDIES PAR UZMANĪBU!

Sanita Zute

Agroresursu un ekonomikas institūts

sanita.zute@arei.lv

mailto:sanita.zute@arei.lv


SELEKCIONĀRU ATLĪDZĪBA

Dzintars Jaks

SIA Lantmannen Seed
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Selekcionāra 

ieguldītais 

darbs

Sēkla

vērtības 

komponentes

Sēklu ražotāja 

ieguldītais 

darbs



- Sēklu ražotāja ieguldītais darbs tiek 

noformēts sertificētas sēklas iepakojumā 

un apmaksāts kad sēkla tiek nopirkta

Sēklas vērtības komponentes

« Sēklu un šķirņu aprites likums» 



- Selekcionāra ieguldītais darbs tiek noformēts kā 

reģistrēts intelektuālais īpašums un tiek apmaksāts 

caur licences maksājumu, kas parasti tiek iekļauts 

sēklas cenā – «Selekcionāra atlīdzība».

Sēklas vērtības komponentes

« Augu šķirņu aizsardzības likums» 



Selekcionāra atlīdzība

1. Selecionāra atlīdzības maksājums, ko sēklu 

ražotājs maksā no katras pārdotās sēklu tonnas

2. Selekcionāra atlīdzības maksājums par s-bu 

pašražoto sēklu.



AŠA likums. 24.pants. Selekcionāra tiesību 

ierobežojumi

- Lauksaimniekam ir tiesības, bez selekcionāra tiesību 

īpašnieka atļaujas, izmantot pavairošanai (sējai) savās 

apsaimniekotajās platības iegūtos ražas produktus

- Ja Lauksaimnieks, ...izņemot mazās s-bas.., izmanto 

minētās tiesības, tie selekcionāra tiesību īpašniekiem 

maksā atlīdzību par katru ar aizsargāto šķirni apsētās 

platības hektāru.



2. LSA pamatojoties uz Lauksaimnieka sniegto 

informāciju izraksta rēķinu.

3. Pēc samaksas saņemšanas LSA 

pārskaita attiecīgo summu 

konkrētās šķirnes 

selekcionāram.

1. AŠA likums. 35.pants nosaka, ka Lauksaimnieks pēc 

selekcionāra tiesību īpašnieka pieprasījuma sniedz 

informāciju par platībām, kuras apsētas ar aizsargātām 

šķirnēm.

Kā tiek maksāta selekcionāra atlīdzība?



Atceries !

Izmantojot sertificētas sēklas un godīgi 

attiecoties pret šķirņu selekcionāriem,

- Tu nodrošini veiksmīgu ražošanu savā 

saimniecībā šodien,

- Tu rūpējies arī par sekmīgu 

priekšnosacīju radīšanu rītdienas 

ražošanai.

Dzintars Jaks

SIA Lantmannen Seed

dzintars.jaks@lantmannen.com
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