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                                                                                       Apstiprināti LĀPA kopsapulcē 

                                                                                            2015. gada 14. janvārī, Rīgā          

 

                           Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācijas statūti. 

 

1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācija, saīsināti - LĀPA (turpmāk – 

Asociācija), ir sabiedriska organizācija, kas darbojas atbilstoši Latvijas 

Republikas likumos noteiktai kārtībai un saskaņā ar šiem statūtiem. Asociācijas 

darbības teritorija ir Latvijas Republika. 

1.2. Asociācijas atrašanās vieta un juridiskā adrese ir Latvijas Republika, Rīga, Skolas 

ielā 3.     

1.3. Asociācija ir dibināta uz nenoteiktu laiku. 

1.4. Asociācija  juridiskas personas tiesības ir ieguvusi un reģistrēta likumā noteiktā 

kārtībā 2012. gada 18.  aprīlī. Asociācijai ir patstāvīgs zīmogs, simbolika un 

sarakstes veidlapa. Asociācijas simbolikas lietošana un tiražēšana pieļaujama tikai ar 

Asociācijas valdes lēmumu un rakstisku atļauju. 

1.5. Asociācija turpina veikt tās funkcijas, kuras līdz šim īstenoja Latvijas Ārstu 

biedrības struktūrvienība – 1991. gada 15. novembrī dibinātā Latvijas Psihoterapeitu 

asociācija. 

1.6. Asociācija darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumiem, normatīvajiem 

aktiem un šiem statūtiem. 

1.7. Asociācijai ir atsevišķa manta, tā var savā vārdā iegūt mantiskas un personiskas  

tiesības un uzņemties pienākumus: tā var būt prasītājs un atbildētājs tiesā veikt 

darījumus Latvijas Republikā un ārvalstīs saskaņā ar saviem darbības mērķiem un 

uzdevumiem. Asociācijai var piederēt naudas līdzekļi Latvijas Republikas un 

ārvalstu valūtā Latvijas Republikas un ārvalstu bankās.  

1.8. Asociācijas biedriem ir tiesības veidot savas teritoriālās struktūrvienības saskaņā 

ar Nolikumu par teritoriālās struktūrvienības veidošanu. Par teritoriālās 

struktūrvienības darbību atbild Asociācija, ja likumdošana neparedz citādi.  

1.9. Asociācijas biedriem ir tiesības veidot sekcijas atbilstoši dažādiem psihoterapijas 

virzieniem. 
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1.10. Asociācija atbild par savām saistībām ar visu savu mantu. Valsts neatbild par 

asociācijas saistībām. Asociācija neatbild par valsts saistībām. Biedri atbild par 

asociācijas saistībām savu iemaksu apmērā. 

2. Asociācijas darbības mērķi, uzdevumi un metodes. 

2.1. Asociācijas darbības mērķis ir psihoterapijas specialitātē strādājošo ārstu 

profesionālās kvalifikācijas, pēcdiploma izglītības un sertifikācijas jautājumu 

kārtošana, kā arī Asociācijas biedru tiesisko, sociālo un ekonomisko interešu 

aizstāvība. 

 

2.2. Asociācijas uzdevumi ir:  

2.2.1. uzturēt saikni un kopības sajūtu starp ārstiem psihoterapeitiem Latvijā un 

ārvalstīs, 

2.2.2. apzināt psihoterapijas specialitātē strādājošo Asociācijas biedru darba 

problēmas; 

2.2.3.veicināt psihoterapijas specialitātē strādājošo Asociācijas biedru tālākizglītību, 

pieredzes apmaiņu un sadarbību; 

 

2.2.4. rosināt psihoterapijas stratēģisko jautājumu apspriešanu Latvijas Ārstu biedrībā 

un citās valstiskās un nevalstiskās organizācijās; 

 

2.2.5. izstrādāt izglītības programmas, organizēt seminārus, konferences un citus 

pasākumus; 

 

2.2.6. izstrādāt sertifikācijas prasības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

atbilstoši Latvijas ārstu biedrības Sertifikācijas padomes lēmumiem piedalīties ārstu 

sertifikācijā;  

 

2.2.7. organizēt un veicināt Asociācijas biedru sabiedriskās aktivitātes; 

 

2.2.8. veicināt un uzturēt profesionālo koleģialitāti, kontrolēt ārstu psihoterapeitu 

profesionālās ētikas ievērošanu; 

2.2.9. popularizēt zināšanas psihodinamiskajā psihiatrijā, psihosomatiskajā medicīnā 

un psihoterapijā; 

2.2.10. uz tiesas vai citu kompetentu iestāžu pieprasījuma dot novērtējumu atbilstoši 

Ārstniecības likumam visos ar psihoterapeita profesiju saistītos jautājumos vai 

nozīmēt šī novērtējuma izdarīšanai kompetentu komisiju, 

2.3. Asociācija atbalsta organizācijas, kustības, masu informācijas līdzekļus, citas 

juridiskās un fiziskās personas, kuras sekmē Asociācijas mērķu īstenošanu. 

2.4. Paredzēto mērķu sasniegšanai Asociācijai ir tiesības brīvi izplatīt informāciju par 

savu darbību, izveidot savus preses izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus, 
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uzturēt sakarus ar Latvijas un citu valstu sabiedriskajām un valstiskajām 

organizācijām, to apvienībām un struktūrvienībām. 

2.5.Asociācija savu mērķu īstenošanai veic naudas līdzekļu piesaistīšanu ar ziedojumu 

palīdzību un to uzkrāšanu. 

 

3. Asociācijas biedri, to tiesības un pienākumi. 

3.1. Asociācija sastāv no īstenajiem biedriem, biedru kandidātiem, Goda biedriem un 

veicinātājiem. 

3.1.1. Par Asociācijas īsteno biedru var kļūt sertificēts ārsts psihoterapeits. Lai kļūtu 

par īsteno biedru, nepieciešams kandidāta iesniegums valdei, kurā viņš apliecina, ka 

ir iepazinies ar asociācijas statūtiem un apņemas tos pildīt, kā arī sekmēt asociācijas 

mērķu un uzdevumu īstenošanos, kā arī maksāt biedra naudu. 

3.1.2. Par Asociācijas biedra kandidātu var kļūt psihoterapijas specialitātē vēl 

nesertificēti ārsti, kuri uzsākuši apmācības kursu psihoterapijā un atbalsta 

Asociācijas mērķus, ievēro šos statūtus un maksā biedra naudu. Lai kļūtu par biedra 

kandidātu, nepieciešams: divu īsteno biedru rekomendācija un iesniegums valdei. 

Biedra kandidātam nav tiesību ieņemt vēlētus amatus Asociācijā un balsot 

kopsapulcē.  

3.1.3. Par Asociācijas Goda biedru var ievēlēt personas, kuru kandidatūras izvirza 2 

īstenie biedri. Goda biedru ievēl Asociācijas kopsapulcē. 

3.1.4. Par biedru veicinātāju var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ir 

ieinteresēta organizācijas darbībā, atbalsta un apņemas ievērot šos statūtus un 

Asociācijas pārvaldes institūciju lēmumus. Lai kļūtu par biedru veicinātāju 

nepieciešams iesniegums valdei, kurā izklāstīta paredzamā atbalsta un sadarbības 

veids. 

3.2. Iesniegumu par jaunu biedru uzņemšanu izskata Asociācijas valdes sēdē. Lēmumu 

par Asociācijas īsteno biedru, biedru kandidātu un veicinātāju uzņemšanu mēneša 

laikā pieņem valde ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu. Katrs valdes 

lēmums par atteikumu uzņemt Asociācijas jāizskata kopsapulcē, atteikumam 

jāuzrāda konkrēti iemesli. 

3.3. Biedru var izslēgt no Asociācijas ar motivētu pilnsapulces lēmumu, ja tas savā 

darbībā pārkāpj Asociācijas statūtus un/vai Ētikas kodeksu, ar savu darbību 

diskreditē Asociāciju, tās darbību un mērķus, kā arī, ja vairāk kā gadu nav maksāta 

biedra nauda. Ja izslēgšanas iemesli ir novērsti, tad izslēgtais biedrs ir tiesīgs 

griezties ar lūgumu atkārtoti uzņemt viņu par Asociācijas biedru. 

3.4. Jebkurš biedrs var izstāties no Asociācijas, iesniedzot rakstisku paziņojumu 

valdei.  

3.5. Asociācijas biedriem ir sekojoši pienākumi: 
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3.5.1. Piedalīties Asociācijas mērķu un programmu realizācijā, ievērot šos statūtus, 

Asociācijas Ētikas kodeksu, pildīt kopsapulces un valdes lēmumus; 

3.5.2. Regulāri maksāt  biedru naudu, kuras apmērus nosaka ikgadējā kopsapulce. 

Goda biedri no biedru naudas maksājumiem ir atbrīvoti. Biedru kandidāti un 

veicinātājbiedri  maksā biedra naudu 50% apmērā no īstenajiem biedriem noteiktās. 

3.6. Visiem Asociācijas biedriem ir šādas tiesības: 

3.6.1. piedalīties Asociācijas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par 

Asociācijas darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli Asociācijas pārvaldes 

institūciju sēdēs; 

3.6.2. iepazīties ar kopsapulču, valdes sēžu protokoliem un citiem ar Asociācijas 

darbību saistītiem dokumentiem. 

3.7. Asociācijas īstenajiem biedriem ir tiesības balsot pilnsapulcē un tikt ievēlētiem 

Asociācijas vēlētajos amatos un institūcijas. 

4. Asociācijas struktūra un pārvaldes institūcijas. Kopsapulce, valde, 

sertifikācijas eksāmenu komisija, ētikas komisija un revīzijas komisija. 

4.1. Asociācijas vadības institūcijas ir īsteno biedru kopsapulce, valde un asociācijas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

prezidents. 

4.1.1. Kopsapulci sasauc valde ne retāk kā reizi gadā, par tās laiku, vietu un darba 

kārtību paziņojot Asociācijas biedriem ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš. 

4.1.2. Asociācijas kopsapulce ir lemttiesīga un tās lēmumi ir saistoši Asociācijas 

biedriem, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse īsteno biedru. Lēmumi tiek pieņemti ar 

vienkāršu balsu vairākumu 

4.1.3. Ja kopsapulce nav lemttiesīga, tad 15 dienu laikā, ar šo pašu dienas kārtību 

sasauc atkārtotu kopsapulci ar to pašu darba kārtību, kura ir tiesīga izlemt 

jautājumus, neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar divām trešdaļām ieradušos 

biedru balsu. 

4.1.4 Ārkārtas kopsapulci valdei jāsasauc, ja to pieprasa ne mazāk kā viena desmitā 

daļa īsteno biedru vai revīzijas komisijas priekšsēdētājs. 

 4.1.5. Kopsapulci vada kopsapulcē ievēlēts vadītājs, protokolē ievēlētā vadītāja 

uzaicināts kopsapulces dalībnieks, kopsapulces protokolu paraksta vadītājs un 

protokolists. Kopsapulces lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot, atsevišķos 

gadījumos kopsapulce var pieņemt lēmumu par jautājuma izlemšanu aizklātā 

balsošanā.  

4.1.6. Asociācijas kopsapulces kompetencē ietilpst: 
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 4.1.6.1. apstiprināt Asociācijas statūtus, izdarīt tajos grozījumus. Izmaiņas statūtos var 

tikt pieņemtas Asociācijas kopsapulcē, kurā ir ne mazāk kā 2/3 biedru, ar vienkāršu 

balsu vairākumu; 

  4.1.6.2. apstiprināt Asociācijas darbības programmu,virzienus un to finansēšanas 

kārtību; 

4.1.6.3. ievēlēt Asociācijas valdi, prezidentu, atbildīgo sekretāru, revīzijas komisiju, 

sertifikācijas komisiju un ētikas komisiju; 

   4.1.6.4.  ievēlēt Goda biedrus; 

    4.1.6.5. noklausīties un apstiprināt valdes ziņojumu par gada darba rezultātiem; 

    4.1.6.6. noklausīties un apstiprināt revīzijas komisijas atskaiti; 

  4.1.6.7. apstiprināt un grozīt Asociācijas institūcijām paredzētos nolikumus, 

sertifikācijas un resertifikācijas prasības, apstiprināt Ētikas kodeksu; 

    4.1.6.8. noteikt iestāšanās un biedra naudas apmērus; 

     4.1.6.9. apstiprināt valdes lēmumus par jaunu biedru uzņemšanas kārtības 

izmaiņām; 

4.1.8.10. lemt par Asociācijas  likvidāciju; 

4.1.8.11. izskatīt jebkuru citu jautājumu, kas saistīts ar Asociācijas darbību. 

4.2. Valde. 

4.2.1. Asociācijas  valdi ievēl kopsapulce 7 locekļu sastāvā uz 4 gadiem. LĀPA valdē 

ietilpst prezidents un atbildīgais sekretārs. Astoto valdes locekli ievēl Sertifikācijas 

eksāmenu komisija, vēlot komisijas priekšsēdētāju. 

4.2.2. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Asociāciju kopīgi. Prezidents pārstāv 

asociāciju atsevišķi. 

4.2.3.Valdes priekšsēdētāja funkcijas pilda Asociācijas prezidents. 

4.2.4. Valdei ir šadas funkcijas:  

4.2.4.1. nodrošina kopsapulces lēmumu izpildi; 

4.2.4.2. sagatavo statūtu izmaiņas un grozījumu projektus; 

4.2.4.3. izstrādā un iesniedz pilnsapulcei Asociācijas darbības virzienus, programas un 

to realizēšananas un finansēšanas kārtības projektus; 

4.2.4.4. izstrādā nolikumus un instrukcijas vai to projektus, Nolikumi un instrukcijas, 

kas paredzēti valdes, priekšsēdētāja, revīzijas un sertifikācijas komisijas darbībai 

jāapstiprina kopsapulcē; 
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4.2.4.5. uzņem jaunus biedrus Asociācijā; 

4.2.4.6.  apstiprina jaunizveidoto teritoriālo organizāciju un sekciju dibināšanu. 

4.2.5. Valdes lēmumus ieinteresētās personas var pārsūdzēt pilnsapulcei, kuras 

lēmums ir galīgs. 

4.2.6. Valdes sēdes notiek ne retāk kā 6 reizes gadā un ir atklātas priekš Asociācijas 

biedriem. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk par pusi no valdes 

locekļu skaita. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm daloties 

līdzīgi, izšķiroša ir Asociācijas prezidenta balss. Valdes sēdes sasauc Asociācijas 

prezidents. Pēc prezidenta, valdes locekļa, sertifikācijas, ētikas, revīzijas komisijas 

vai vienas desmitās daļas Asociācijas īsteno biedru ierosinājuma var tikt sasaukta 

ārkārtas valdes sēde ar iniciatoru piedāvāto darba kārtību. 

4.2.7. Gada beigās valde sniedz pārskatu par savu darbību. 

4.3. Asociācijas prezidentu ievēl kopsapulce uz četriem gadiem, bet ne vairāk kā uz 

diviem četru gadu termiņiem pēc kārtas. Asociācijas prezidents vada valdes darbu, 

realizē Asociācijas operatīvo vadību, nodrošina plānošanas, darba organizācijas un 

kontroles funkcijas, savas kompetences ietvaros risina administratīvos, 

saimnieciskos un finansiālos jautājumus. 

4.3.1. Asocijas prezidents ir tiesīgs: 

 4.3.1.1.pārstāvēt Asociāciju valsts, pašvaldibas, sabiedriskajās institūcijās un 

saimnieciskajās struktūrās; 

  4.3.1.2. parakstīt finanšu dokumentus, rīkoties ar Asociācijas īpašumu un finanšu 

līdzekļiem, kopsapulcē noteiktā kārtībā un saskaņā ar valdes lēmumiem; 

  4.3.1.3. atvērt vai slēgt norēķinu kontus bankās; 

  4.3.1.4. pieņemt un atbrīvot no darba algotus darbiniekus, izdot rīkojumus, kas 

obligāti algotajiem darbiniekiem; 

   4.3.1.5. iepriekš saskaņojot ar valdi slēgt saimnieciska rakstura līgumus, kā arī veikt 

citas statūtos paredzētas un ar Asociācijas darbību saistītas darbības. 

  4.3.1.6. Sagatavot atskaites par  asociācijas un tās struktūrvienību darbu. 

  4.3.2. Asociācijas  prezidenta  prombūtnes laikā  to  aizvieto  valdes  loceklis, kuru 

ievēl   valde no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu. 

 4.3.3. Ja prezidents rīkojas nelikumīgi, nolaidīgi, pārkāpjot savu pilnvaru robežas, 

likumus un šos statūtus, biedru kopsapulces lēmumus, nolikumus un instrukcijas, 

viņš ir atbildīgs par zaudējumiem, kas tā rezultātā ir radušies asociācijai, tās 

biedriem un trešajām personām. 
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4.4. Sertifikācijas eksāmenu komisija. 

4.4.1. Kopsapulce ar vienkāršu balsu vairākumu atklāti balsojot ievēl sertifikācijas 

eksāmenu komisiju no īsteniem biedriem 8 cilvēku sastāvā uz 4 gadiem. 

Sertifikācijas komisija savā sēdē ievēl priekšsēdētāju, kurš vienlaicīgi kļūst par 

LĀPA valdes locekli, un sekretāru. Sertifikācijas eksāmenu komisijā ir vismaz viens 

RSU vai LU mācību spēks. 

4.4.2. Sertifikācijas eksāmenu komisijas lēmumus protokolē un dokumentu apriti 

nodrošina Sertifikācijas eksāmenu komisijas sekretārs, kurš nodrošina sertifikācijas 

un resertifikācijas eksāmenu dokumentu glabāšanu un precīzu noformēšanu. 

4.4.3 Sertifikācijas eksāmenu komisija darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas 

likumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

4.4.4 Sertifikācijas eksāmenu komisija: 

4.4.4.1.izstrādā Nolikumu “Par ārstu-psihoterapeitu sertifikāciju un resertifikāciju”,  

 4.4.4.2. pieņem sertifikācijas eksāmenus un izskata resertifikācijai iesniegtos 

materiālus. Lemj par pretendenta atbilstību sertifikācijas prasībām. 

4.5. Ētikas komisija. 

4.5.1. Kopsapulce ievēl ētikas komisiju un tās priekšsēdētāju no īsteniem biedriem 5 

cilvēku sastāvā uz 4 gadiem. Ētikas komisijā nevar būt Asociācijas prezidents, 

sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs un atbildīgais sekretārs. 

4.5.2. Ētikas komisija darbojas saskaņā ar Nolikumu “Par ētikas komisiju”, kuru 

apstiprina kopsapulce un izskata ar psihoterapeitu ētiku saistītos jautājumus un 

pārkāpumus. 

4.6.. Revīzijas komisija: 

4.6.1. Kopsapulce ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl revīzijas komisiju no īsteniem 

biedriem 3 cilvēku sastāvā uz 4 gadiem. Bijušais Asociācijas prezidents un valdes 

locekļi četru gadu laikā pēc atbrīvošanas no amata nevar būt revīzijas komisijas 

locekļi vai komisijas priekšsēdētājs. 

4.6.2. Revīzijas komisijai ir tiesības apskatīt un revidēt visu Asociācijas 

dokumentāciju, mantu un pārbaudīt visu biedrības darbību, kā arī jebkurā laikā 

īstenot neatliekamos kontroles  un pārbaudes pasākumus. Revīzijas komisija 

lēmumus pieņem balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso ievēlēto komisijas 

locekļu vairākums. 

 4.6.3. Finansu gada beigās revīzijas komisija izvērtē grāmatvedības un lietvedības 

darbu un sastāda ziņojumu, kurā dod atzinumu kopsapulcei par gada pārskata 
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sastādīšanas pareizību un par Asociācijas finansiālās darbības atbilstību kopsapulcē 

apstiprinātajam Asociācijas gada budžetam. 

4.6.4. Ārkārtas revīzijas tiek izdarītas pēc valdes vai kopsapulces pieprasījuma, kā arī 

citos LR likumdošanā paredzētajos gadījumos. 

 

5. Asociācijas līdzekļi, to veidošanas un izlietošanas kārtība. 

5.1. Asociācijas līdzekļi veidojas no:  

5.1.1. ikgadējiem biedru naudas maksājumiem;  

5.1.2. fizisko un juridisko personu ziedojumiem, dāvinājumiem, atskaitījumiem un 

novēlējumiem Asociācijai materiālo un kultūras vērtību un nekustamā īpašuma veidā; 

5.1.3. ieņēmumiem no uzkrājumiem un citiem likumīgiem darījumiem. 

5.2.  Asociācijas līdzekļi tiek izmantoti Asociācijas mērķu un uzdevumu realizācijai: 

5.2.1. Asociācijas funkcionēšanai un pasākumu organizēšanai, 

5.2.2. grāmatu, brošūru, žurnālu, speciālo preses izdevumu un biļetenu, uzskates 

līdzekļu, informatīvo materiālu, mācību metodisko un zinātnisko darbu izdošanai, 

iegādei un izmantošanai; 

5.2.3. Asociācijas biedru profesionāliem komandējumiem un apmācībai; 

5.2.4. amatpersonu un darbinieku atalgošanai; 

5.2.5. citiem ar Asociācijas statūtos paredzēto darbību saistītiem mērķiem. 

5.3. Ziedojumi, dāvinājumi, atskaitījumi un novēlējumi ar norādītu to izlietošanas 

mērķi obligāti ievērojami asociācijas pārvaldes un izpildes institūcijām. Izlietot šos 

līdzekļus citiem mērķiem var tikai ar ziedojuma, dāvinājuma, atskaitījuma izdarītāja, 

vai to mantinieku rakstisku piekrišanu. Uz laiku brīvos līdzekļus Asociācija var 

izmantot vērtspapīru iegādei, noguldījumiem vai pasākumu kreditēšanai. 

5.4. Asociācija ir tiesīga veikt ar saviem līdzekļiem un mantu visus likumdošanā 

paredzētos civiltiesiskos darījumus. 

6. Lietvedība. 

6.1. Asociācijas, tās struktūrvienību, vadības un komisiju sēdes tiek protokolētas. 

6.2. To sēžu protokolu kopijas, kurās ir lemti jautājumi par asociācijas vadības 

pārvēlēšanām vai citām organizatoriskām izmaiņām, kā arī ir pieņemti lēmumi, kas 

saistoši visiem ārstiem psihoterapeitiem, iesniedzamas Latvijas Ārstu biedrības 

arhīvam. 
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6.3. Asociācijas valdes atbildīgais sekretārs nodrošina Asociācijas dokumentu 

uzglabāšanu, kā arī Asociācijas biedru informēšanu par Asociācijas un tās 

struktūrvienību darbību.   

6.4. Asociācijas biedriem ir tiesības pēc pirmā pieprasījuma iepazīties ar visiem 

kopsapulču un valdes sēžu protokoliem, kā arī revīzijas komisijas darba materiāliem. 

7. Asociācijas likvidācija un reorganizācija. 

7.1. Asociācijas darbība izbeidzas ar biedru kopsapulces lēmumu par pašlikvidāciju, 

kas pieņemts ar vairāk kā divu trešdaļu balsu vairākumu, kopsapulcē piedaloties 

vismaz divām trešdaļām īsteno biedru. 

7.3. Lēmums par Asociācijas pašlikvidāciju vai reorganizāciju paziņojams LR 

Uzņēmumu reģistram likumā paredzētajā laikā un kārtībā. 

7.4. Asociācijai likvidējoties, tās manta tiek sadalīta saskaņā ar pilnsapulces 

apstiprinātu nolikumu, ko izstrādā valde. 

 

LĀPA Prezidente                                                                                   Tija Vanaga 

 

 

LĀPA Atbildīgais sekretārs                                                               Gunta Andžāne 

 


