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2021.gada 1.jūlijs pašvaldībās
Ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības
domes vai ar atsevišķu likumu ieceltas pagaidu administrācijas
pirmo sēdi izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras.
Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darba
nepārtrauktības nodrošināšanu līdz dienai, kad 2021. gada
pašvaldību vēlēšanās ievēlētās pašvaldību domes lemj par
izpilddirektora iecelšanu amatā, ir atbildīgs tās pašvaldības
izpilddirektors, kurā līdz vēlēšanām bija lielākais iedzīvotāju skaits
atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem 2021. gada 1.
janvārī.
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Iestāžu darbība
• 2021.gada 1.jūlijā turpina stādāt apvienoto pašvaldību iestādes.

• Jaunajai Domei jāpieņem lēmums par izstrādātā jaunveidojamā
novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu un
atbilstoši lemtajam jāveic reorganizācija.
• Iestāžu reorganizāciju aicinām veikt līdz 2021.gada beigām
(attiecībā uz bāriņtiesām reorganizācijas termiņu līdz 2021.gada
31.decembrim paredz likums)

3

Pakalpojumu pieejamības nodrošināšana
• Pakalpojumi pieejami:
➢ centrālajā administrācijā
➢ pagastu un pilsētu pārvaldēs
➢ pagastu un pilsētu apvienību pārvaldēs un pakalpojumu punktos

➢ Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros
Pakalpojumus, kuru organizēšanai dibinātas kapitālsabiedrības turpina
nodrošināt līdzšinējā kārtībā (par izmaiņām var lemt dome).
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Vai nosacījumi apvienotajā teritorijā būs
vienādi?
• Pakalpojumu saturs ir noteikts normatīvajos aktos, tai skaitā
saistošajos noteikumos, kas attiecīgajā (pašvaldības, kura izdevusi
saistošos noteikumus) teritorijā paliek spēkā arī pēc 1.jūlija.

➢ Tādējādi saglabājas tiesiskā paļāvība par noteiktajām
garantijām, līdz jaunu saistošo noteikumu izdošanai.
o Jaunizveidotā novada saistošie noteikumi (vienādojot
nosacījumus) jāpieņem ne vēlāk kā līdz 2022.gada 1.
jūnijam, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu,
kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.
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Jaunās adreses
•

Valsts adrešu reģistrā reģistrētajām adresēm adreses pieraksts tiks mainīts
automātiski un integrēsies ar citām sistēmām (Nekustamā īpašuma valsts kadastrs,
Iedzīvotāju reģistrs, Electrum, Latvenergo u.c.)

•

valstspilsētu pašvaldību teritorijās un novadu valstspilsētās adreses pierakstā tiks
izmantots tikai valstspilsētas nosaukums:
Ogres novada pašvaldībā adreses pieraksts būs:
Skolas iela 25, Ogre, Ogres novads, LV-5001
«Kaibalas skola», Kaibala, Lielvārdes pagasts, Ogres novads, LV-5070
Rīgas valstspilsētas pašvaldībā adreses pieraksts būs:
Rātslaukums 1, Rīga, LV- 1050

•

Aicinājums iedzīvotājiem - precizēt savas adreses interneta profilos, kur
reģistrējušies pakalpojumu saņemšanai un svarīga to piegāde (interneta veikali,
bankas, preses abonēšana)

•

Pasta sūtījumi tiks piegādāti - jaunās adreses saņems no valsts adrešu reģistra,
rakstot vēstules svarīgi norādīt pasta indeksu (LV-xxxx)
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Iedzīvotāju informēšana par izmaiņām

▪ Pašvaldības informatīvais izdevums
▪ Mājas lapa- informācija sākumlapā un sinhronizācija ar apvienoto
novadu mājas lapām
▪ Sociālie mediji
▪ Vietējie laikraksti
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Autoceļu atjaunošana
• Uzsākta un
atjaunošana
garumā;

līdz 2024.gadam tiek
apvienojamo teritoriju

nodrošināta ceļu posmu
savienošanai 1 067 km

•

2021.gadā – pieejamais finansējums 91 906 000 EUR
– sākotnēji plānotais atjaunojamo un pārbūvējamo ceļu garums - 481 km
– faktiski tiek realizēti - 569 km (ir radusies iespēja iekļaut papildu 8 ceļu posmus
ekonomijas rezultātā)

•

2022.-2024.gadā:
– 92 300 000 euro pieejamais finansējums saskaņā ar Atveseļošanas un noturības
mehānisma plānu (238 km)
– 115 794 000 euro plānotais valsts budžeta finansējums (sagatavots prioritārais
pasākums) (260 km)
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Pirmajās domes sēdēs izlemjamie jautājumi

Jaunievēlētās pašvaldības domes sanāk uz pirmo domes sēdi 1.jūlijā.
Šajā un turpmākajās sēdēs domēm jāpieņem svarīgi administratīvie
lēmumi par tālāko pašvaldības darbu.
•

Domes priekšsēdētāja un vietnieku ievēlēšana

•

Izpilddirektora iecelšana

•

Jaunais pašvaldības nolikums

•

Pagastu un pilsētu pārvalžu vadītāju ievēlēšana

•

Komiteju ievēlēšana
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Par jaunizveidotā novada ģerboņiem

Jaunizveidotā novada domei jāpieņem lēmums:
1) par jaunizveidotajā novadā iekļauto novadu ģerboņu atzīšanu par spēku
zaudējušiem no 2021. gada 1. jūlija

2) par jaunizveidotā novada ģerboni, ja novada nosaukums nav mainīts, var pieņemt
lēmumu:
a) saglabāt līdzšinējo ģerboni
b) noteikt laiku jauna ģerboņa izstrādei (šajā gadījumā- oficiālajos
dokumentos (veidlapa, zīmogs, u.c.) no 1. jūlija līdz jauna ģerboņa
apstiprināšanai novada pašvaldība lieto mazo valsts ģerboni)
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Informatīvās ceļa zīmes
Tikai pēc jaunveidojamā novada ģerboņa apstiprināšanas to varēs iekļaut
informatīvajā ceļa zīmē Nr. 750 "Administratīvās teritorijas nosaukums"

Ceļu satiksmes noteikumi- 750. zīme "Administratīvās teritorijas nosaukums"
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Plānošanas reģionu robežu izmaiņas

Lai jaunie novadi varētu stiprināt sadarbību reģiona ietvaros
1.jūlijā stāsies spēkā «Noteikumi par plānošanas reģionu
teritorijām».
Tukuma novads – Kurzemes plānošanas reģionā;
Saulkrastu, Limbažu un Ogres novads – Vidzemes plānošanas reģionā.
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IT sistēmu pielāgošana

Pēc 1. jūlija pašvaldības varēs lietot IT sistēmas bez aizķeršanās.
Sistēmās tiek veiktas izmaiņas, lai nodrošinātu automātisku
informācijas pārnesi atbilstoši jaunajam pašvaldību iedalījumam un
atslogotu pašvaldības no manuāla darba, kā arī lai pielāgotu sistēmas,
kam būtisks teritoriālais iedalījums.
•

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), VARAM –
plānošanas dokumentu pārnese atbilstoši jaunajam iedalījumam,

•

Uzņēmumu reģistra un Valsts zemes dienesta informācijas sistēmās
(Tieslietu ministrija),

•

PMLP (Iekšlietu ministrija),

•

Labklājības ministrijas informācijas sistēmās
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Turpmāk veicamie darbi
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Jaunizveidoto
pašvaldību
attīstības plāni

stratēģijas

un

Jaunizveidojamām pašvaldībām jau 2020.gada
nogalē tika piešķirts valsts budžeta finansējums,
lai tās kopīgi uzsāktu izstrādāt jaunizveidojamo
pašvaldību plānošanas dokumentus
Paredzēts, ka visās pašvaldībās plānošanas
dokumentu 1.redakcijas tiks izstrādātas un
nodotas publiskajai apspriešanai līdz 2021.gada
15.novembrim
Plānošanas
dokumentu
mērķis
ir
noteikt
prioritāros investīciju projektus un veicamās
darbības jaunizveidotās pašvaldības mērķtiecīgai
attīstībai turpmākajos gados, tāpēc VARAM
aicina visus interesentus iesaistīties savas
pašvaldības
jauno
plānošanas
dokumentu
izstrādē,
sniedzot
priekšlikumus
par
sev
interesējošiem jautājumiem
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TERITORIJAS PLĀNOJUMI

Līdz 2023.gada 1.jūlijam
- pārskatāmi detālplānojumi, kas apstiprināti ar
noteikumiem

saistošajiem

Līdz 2025.gada 31.decembrim:
- spēkā ir esošie pašvaldību teritorijas plānojumi
- uzsākami, izstrādājami un apstiprināmi jauno pašvaldību
teritorijas plānojumi
- pabeidzami uzsāktie teritorijas plānojumi, lokālplānojumi, to
grozījumi
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ZIŅOJUMS PAR IZMAIŅĀM PAŠVALDĪBU UN
ADMINISTRATĪVO REĢIONU SOCIĀLEKONOMISKAJĀ
SITUĀCIJA

ATAVL pārejas noteikumu 29. punkts: Ministru kabinets reizi četros gados, sākot ar 2022. gadu, līdz
1. maijam iesniedz Saeimai ziņojumu par izmaiņām pašvaldību un administratīvo reģionu
sociālekonomiskajā situācijā. Ziņojumā ietverams arī administratīvi teritoriālās reformas rezultātā radušos
ieguvumu un zaudējumu vērtējums.
Pirmajā no ziņojumiem papildus iekļauj izvērtējumu un pētījumos balstītu informāciju par Saulkrastu novada
attīstības potenciālu un sniedz izvērtējumu par potenciāliem reģionālas nozīmes attīstības centriem
Ventspils, Rēzeknes, Augšdaugavas, Saulkrastu, Varakļānu, Dienvidkurzemes un Jelgavas novadā.
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Pašvaldībām pieejamie
finanšu instrumenti
reformas mērķu sasniegšanai
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Atbalsts pašvaldību darbam pie kopīgu
dokumentu izstrādes

2021. gadā

•
Dotācijas
par
projektiem
157500
piešķiramās summas)

administratīvās
struktūras
eiro
(30%
no
kopējās Apvienoto

•
Attīstības plānošanas dokumentu izstrādei (50%
no kopējās summas)
•
Vienreizēja
dotācija,
lai
līdzfinansētu
administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas
rezultātā radušos administratīvos izdevumus 6 920
655 eiro, kas atkarīga no apvienoto pašvaldību
skaita:525 000 eiro

2020. gadā

Pašvaldībām izmaksāti 367 000 eiro administratīvās
struktūras projektu izstrādei (70% no kopējās summas) un
525 000 eiro plānošanas dokumentu izstrādei (50% no
kopējās summas).

administratīvo
teritoriju skaits

Kopējais
dotācijas
apmērs līdz

2

131 822 euro

3

197 733 euro

4

263 644 euro

6

395 466 euro

7

461 377 euro

8

527 288 euro
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Investīciju projekti
- Katras pašvaldības vienam noteiktam prioritāram investīciju projektam, kas
atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, ar maksimālo
pašvaldības aizņēmumu summu 400 000 euro apmērā;
- līdz 2021. gada 1. novembrim pašvadības var iesniegt investīciju projektus:
o Pašvaldības ēku energoefektivitātei
o Pašvaldības transporta infrastruktūras attīstībai
o Attālinātie pakalpojumi (IT)
o Iedzīvotāju pieslēgumi ūdensaimniecībai
o Izglītības iestādes atbilstoši higiēnas prasībām
o Pakalpojumu infrastrutkūras pārskatīšanā un pielāgošana pēc ATR (ēku vai to
daļu izmantošana pašvaldības vajadzībām)
o Pašvaldību īres dzīvokļu būvniecībai ārpus Rīgas plānošanas reģiona
o Pašvaldības meliorācijas sistēmas infrastruktūras atjaunošanai vai jaunas
sistēmas būvniecībai
o Būvprojektu izstrādei (lieliem investīciju projektiem)
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Eiropas Savienības investīcijas
Atbalsta pasākums

ERAF (EUR)*

TPF (EUR) **

ANM (EUR)

Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūra (sadarbībā ar
citiem atbalsta instrumentiem MVU)

112,5 milj.

59,21 milj.

80 milj.

Energoefektivitāte pašvaldībās un pielāgošanās klimata
pārmaiņām

22,32 milj.

Pirmsskolas
izglītības
pakalpojuma pieejamība

un

bērnu

pieskatīšanas

29,3 milj.

21,87 milj. (pirmsskolas izglītības
iestāžu būvniecība un paplašināšana)
13,75 (bērnu pieskatīšanas pakalpojumi)

Viedas pašvaldības
uzlabošana

–

pakalpojumu

efektivitātes

13,1 milj.

Sasniedzamība reģionos

25,38 milj.

92, 3 milj.
ceļi
10 milj. (bezizmešu
skolēnu autobusi)

Ilgtspējīga publiskās ārtelpas attīstība

20 milj.

3.Pārvaldes efektivitāte
Pašvaldību
un
plānošanas
reģionu
kapacitātes
palielināšana viedai attīstības plānošanai un īstenošanai,
to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai

0,3 milj.

1,69 milj.

2,5 milj.
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Pašvaldības saņem ministrijas
metodisko atbalstu un tām
ir pieejamas vairākas
izstrādās vadlīnijas
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VARAM semināri:

29. janvārī

par
deleģēšanas
līgumiem

11. martā

par attīstības
plānošanas
jautājumiem

VARAM regulāri organizē un
piedalās citu institūciju
rīkotos semināros
pašvaldībām par ATR
ieviešanu.

2021.
gadā

18. martā

18. maijā

29. jūnijā

par darbībām
UR publisko
personu un
iestāžu
sarakstā un VID
sniedzamajām
atskaitēm un
pārskatiem

par pārskatu
gatavošanu,
darbībām
reģistros,
dotācijas
saņemšanu,
TAPIS izmaiņām,
e-adreses
izmaiņām, darba
tiesiskajām
attiecībām

Par pirmajā
domes sēdē
izskatāmiem
jautājumiem,
jaunizveidotā
novada ģerboni,
iestāžu
nosaukumiem,
pārskatu
iesniegšanu
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Vadlīnijas pašvaldībām

darba
uzsākšanai
pēc 1. jūlija

1.

Domes darba uzsākšanai: vadlīnijas nolikuma izstrādei, lēmumu paraugi domes pirmajām sēdēm
(piemēram, domes priekšsēdētāja, vietnieka, ievēlēšanai, izpilddirektora iecelšanai), informācija
par komiteju veidošanas principiem, administrācijas struktūras veidošanai, saistošo noteikumu
izstrādei, budžeta apvienošanai, iedzīvotāju līdzdalības nodrošināšanai pašvaldības darbā;

2.

Vienoto pašvaldību un valsts klientu apkalpošanas centru tīkla izveidošanai (VPVKAC);

3.

Pārvaldes uzdevumu deleģēšanai;

4.

Darba tiesisko attiecību organizēšanai, t.sk. atalgojuma izmaksai, atvaļinājumu kompensēšanai;

5.

Atskaišu un pārskatu sniegšanu VID;

6.

Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei, tai skaitā kopīgu (valstspilsēta + novads)
dokumentu izstrādei;

7.

Pašvaldības ģerboņa un rekvizītu noteikšanai, pašvaldību iestāžu nosaukumu veidošanai;

8.

Nekustamā īpašuma un kustamās mantas pārreģistrācijai;

9.

Grāmatvedības un lietvedības darba organizēšanai, iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita
izveidošanai;

10. Dotācijas saņemšanai par ATR administratīvajiem izdevumiem;
11. Nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanas kārtībai;
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Vadlīnijas pašvaldībām

darba
uzsākšanai
pēc 1. jūlija

12. Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas kārtību;
13. Kapitālsabiedrību darbības uzlabošanai;

14. Darbam ar jaunatni;
15. Kultūras un radošo industriju izglītības jomā;
16. Muzeju darba organizēšanai;
17. Dzimtsarakstu nodaļu darba organizēšanai;

18. Sociālo dienestu un bāriņtiesu darba organizēšanai;
19. Iepirkumu organizēšanai un iepirkumu komisiju darbībai;
20. Būvniecības uzraudzības procesa nepārtrauktības nodrošināšanai;
21. Datu aprites nodrošināšanai un pašvaldību līgumu ar datu turētājiem
noslēgšanai;

22. Oficiālās elektroniskās adreses darbībai;
23. par adresācijas un administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora
izmaiņām jaunajām teritorijām (t.sk. par piekļuvi Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra datiem).
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Citu institūciju atbalsts
ATR ieviešanai:

Tieslietu
ministrija

• Pašvaldībām ir pieejami VSIA "Latvijas Vēstnesis" sadarbībā ar TM
izstrādātais
metodiskais
materiāls
par
saistošo
noteikumu
konsolidēšanu. Tiek plānoti semināri pašvaldībām.
• Valsts Zemes dienests pašvaldībām nodrošinās piekļuvi Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu
reģistra datiem ar tehniskās piekļuves rekvizītiem, kas izsniegti
esošajiem novadiem, saglabājot datu pieejamību atbilstoši
administratīvi teritoriālo vienību iedalījumam pirms ATR. Līdz jaunu
sadarbības līgumu ar Valsts zemes dienestu pārslēgšanai, paliek
spēkā ar pašvaldībām noslēgtie sadarbības līgumi.
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Citu institūciju atbalsts
ATR ieviešanai:

Iekšlietu
ministrija

•

Pašvaldību vajadzībām tika sagatavotas katastrofu riska novērtēšanas rekomendācijas, lai
veiktu katastrofu riska novērtējumu un izstrādātu sadarbības teritoriju civilās aizsardzības
plānus (https://www.vugd.gov.lv/lv/media/340/download);

•

Sagatavotas rekomendācijas pašvaldībām sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju
nolikuma izstrādei, organizējot sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju darbu
(https://www.vugd.gov.lv/lv/media/349/download);

•

Pašvaldībām ir pieejamas vadlīnijas rīcībai katastrofu vai to draudu gadījumā, organizējot
iedzīvotāju evakuācijas pasākumus epidemioloģiskās drošības apstākļos;

•

Līdz š.g. 1.jūlijam tiek plānots sagatavot informatīvu materiālu, informējot pašvaldības par
izmaiņām Valsts policijas iecirkņu apkalpojamajās teritorijās un citiem būtiskiem
jautājumiem, kas var interesēt reorganizējamās pašvaldībās dzīvojošos iedzīvotājus;

•

Pēc 2021.gada 1.jūlija organizēs pirmo attiecīgās sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
komisijas sēdi, lai noteiktu minētās komisijas priekšsēdētāju, tās sastāvu, apstiprinātu
nolikumu, apziņošanas kārtību/shēmu, un tālāk tiks organizēts darbs, lai precizētu vai
izstrādātu jaunu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu.
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Citu institūciju atbalsts
ATR ieviešanai:

Labklājības
ministrija

• Pašvaldībām ir pieejami LM sagatavotie ieteikumi
pašvaldību sociālo dienestu darbības sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības organizēšanai pēc administratīvi
teritoriālās reformas (iekļauti Metodikā).
• Noris regulāras sanāksmes par aktuālajiem jautājumiem ar
sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām, Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekciju, Latvijas Nacionālo arhīvu un
Iekšlietu ministriju, Valsts darba inspekciju.
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Citu institūciju atbalsts
ATR ieviešanai:

Izglītības un
zinātnes ministrija

• Pašvaldībām būs pieejami informatīvi materiāli / vadlīnijas par
izglītības pārvalžu darbību no 2021. gada 1. jūlija.

• Par aktuālajiem jautājumiem, kas attiecināmi uz pašvaldībām
vispārējās izglītības jomā, tostarp izmaiņām normatīvajā regulējumā,
informācija tiek sniegta pašvaldību izglītības pārvalžu un izglītības
speciālistu semināros, kurus ministrija organizē reizi ceturksnī.
• Pašvaldības varēs izmantot informāciju informatīvā un jautājumu un
atbilžu formā saistībā ar pienākumu lemt (ja nepieciešams) par
precizējumiem izglītības iestāžu nosaukumos un apstiprināt / grozīt
izglītības iestādes nolikumus atbilstoši Izglītības un zinātnes
ministrijas apstiprinātajiem jaunajiem paraugnolikumiem, saistībā ar
nepieciešamību sakārtot informāciju / ierakstus par izglītības
iestādēm Valsts izglītības informācijas sistēmā, pārbaudīt to
precizitāti.
29

Citu institūciju atbalsts
ATR ieviešanai:

Izglītības un
zinātnes ministrija

• Tiek plānots īstenot kursus izglītības iestāžu dibinātājiem (jūlijā),
informējot arī par jautājumiem, kas skar administratīvi teritoriālo
reformu.
• Pašvaldībām tiek piedāvāts ar Latvijas Jaunatnes padomi
izstrādāts informatīvs materiāls par darbu ar jaunatni apvienotās
pašvaldībās.
• Tiek gatavotas vadlīnijas pieaugušo izglītības koordinatoriem
“Ceļvedis pašvaldībām pieaugušo izglītības pārvaldībai”.
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Citu institūciju atbalsts
ATR ieviešanai:

Ekonomikas
ministrija

• Centrālā
statistikas
pārvalde
izstrādājusi
jaunu
Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators
(ATVK).
• Centrālā statistikas pārvalde uzsākusi sagatavošanos un
sniedz metodisku atbalstu statistikas iestādēm darbam ar
datiem pirms/pēc ATR.
• Būvniecības valsts kontroles birojs informējis pašvaldības
par darbu ar Būvniecības informācijas sistēmu pēc 2021.
gada 1. jūlija, rīko regulāras sanāksmes.
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Citu institūciju atbalsts
ATR ieviešanai:

Kultūras
ministrija

• Sniegti ieteikumi muzeju darbībai pēc administratīvi
teritoriālās reformas.
• Latvijas Nacionālais arhīvs sniedzis informāciju darbībai pēc
administratīvi teritoriālās reformas.
• Latvijas Nacionālais kultūras centrs ar pašvaldībām
sadarbojas jautājumos par kultūras un radošās industrijas
izglītību, nemateriālo kultūras mantojumu, dziesmu un
deju svētku tradīciju (t.sk. svētku sagatavošanu un
sarīkošanu) un ar to saistītajām tautas mākslas jomām.
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Citu institūciju atbalsts
ATR ieviešanai:

Veselības
ministrija

• Pašvaldības var izmantot sagatavotos un nosūtītos
ieteikumus to autonomās funkcijas – veicināt iedzīvotāju
veselīgu dzīvesveidu un sportu – īstenošanai
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Iesaistītās puses veiksmīgai ATR ieviešanai
PAŠVALDĪBAS
Būvniecības valsts
kontroles birojs

Centrālā
statistikas
pārvalde

Ekonomikas
ministrija

Iekšlietu
ministrija

Izglītības un zinātnes
ministrija

Kultūras
ministrija

Labklājības
ministrija

Latvijas
Nacionālais
arhīvs

Latvijas Pašvaldību
savienība

Tieslietu
ministrija

Valsts bērnu
tiesību
aizsardzības
inspekcija

Valsts darba
inspekcija

Valsts kase

Valsts kontrole

Valsts zemes
dienests

Veselības
ministrija
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reforma@varam.gov.lv
Tālrunis: 66016740
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija

01.07.2021.
Rīga
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