
www.llu.l

v

Vietējās pārtikas ķēdes krīzes un pēckrīzes 
laikā Latvijā

Dr. oec. Irina Pilvere

LMZN un LLMZA prezidija kopsēde
LLU, 2021.gada 25.janvāris

Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas 

pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVery-LV) apakšprojekts “Vietējo pārtikas ķēžu 

pārstrukturizēšana un noturības stiprināšana krīzes un pēckrīzes laikā Latvijā”.



✓ Projekta mērķis - piedāvāt atbildes uz jautājumiem saistībā ar tautsaimniecības noturību pret 
satricinājumiem, vietējās pārtikas ražošanas veicināšanu un ekonomikas pašpietiekamību, 
valsts parāda risku mazināšanu, cilvēkresursu un zināšanu aizplūdes riska mazināšanu u.c.

✓ Projekta rezultātā būs kritisks novērtējums par valdības politiku pandēmijas laikā, ekonomiskās 
attīstības scenāriji, kā arī zinātniski pamatoti rīcībpolitikas ieteikumi politikas veidotājiem

✓ Projekta iesniedzējs Latvijas Universitāte (LU)
✓ Projektu vada  LU profesore Inna Šteinbuka
✓ Iesaistītie partneri – LU ekonomisti un juristi, LZA Eiropas Politikas Pētījumu Institūts, RTU, 

LLU (kopā ar DI – ekonomisti, sociologi, agronomi, biologi, inženieri), RSU
✓ Pētījuma termiņš 07.07.2020.-31.03.2021.
✓ LLU iesaiste ir 2 jomās:

o Strukturālās izmaiņas valsts ekonomikā (akad.Baiba Rivža)

o Vietējo pārtikas ķēžu pārstrukturizēšana un noturības stiprināšana krīzes un pēckrīzes laikā 
Latvijā (akad.Irina Pilvere) – iesaistīti 30 pētnieki un studējošie.

reCOVery-LV projekta raksturojums



Pētījumam ir 4 sadaļas:
✓ Vietējo un globālo pārtikas piegādes ķēžu noturības novērtēšana COVID-19 krīzes laikā un pēc 

tās (vadītāja Dr.oec.Gunta Grīnberga-Zālīte), iesaistīti LLU ESAF pētnieki – ekonomisti un sociologi

✓ Latvijā audzētu augļu un dārzeņu sezonālās pieejamības izvērtēšana ikdienas pilnvērtīga uztura 

un pārstrādes izejvielu nodrošinājumam (vadītāja Dr.biol. Edīte Kaufmane, Dārzkopības institūts) 

✓ Četru nedēļu pārtikas groza modeļu izstrādāšana siltu pusdienu pagatavošanai mājas apstākļos 

krīzes situācijā un pēckrīzes apstākļos ārpus skolas (vadītāja Dr.sc.ing.Inga Ciproviča, LLU PTF) 

✓ Risinājumu un ieteikumu sniegšana lauksaimniecības izejvielu, pārtikas produktu un uztura 

sistēmu noturības stiprināšanai krīzes un pēckrīzes attīstības iespēju laikā, kā arī zināšanu 

nodošanas veicināšana ieinteresētajām personām - politikas veidotājiem, pašvaldībām, ražotājiem un 

patērētājiem (iesaistīti visi pētnieki)

Vietējo pārtikas ķēžu pārstrukturizēšana un noturības 
stiprināšana krīzes un pēckrīzes laikā Latvijā



Pētījuma 1.sadaļas saturs

1. Starptautiskās pieredzes apkopojums par COVID-19 ietekmi pārtikas sektorā

2. Situācijas raksturojums COVID-10 pandēmijas laikā Latvijā

3.   Pārtikas ķēžu (ražošana un pārstrāde) raksturojums, situācija Covid-19 krīzes laikā un iespējas 

noturības stiprināšanai pēckrīzes laikā Latvijā 7 galvenajos sektoros:

✓ Laukaugu ieguve un pārstrāde

✓ Kartupeļu ražošana un pārstrāde

✓ Dārzeņu, augļu un ogu ražošana un pārstrāde

✓ Piena ražošana un pārstrāde

✓ Gaļas ražošana un pārstrāde

✓ Olu ieguve un pārstrāde

✓ Zivju ieguve un apstrāde 

4. Mazumtirdzniecības un HoReCa sektora raksturojums krīzes laikā un pēckrīzes attīstības 

iespējas 

5. Patērētāju paradumi un to maiņa krīzes un pēckrīzes laikā 

6. Risinājumi un ieteikumi lauksaimniecības izejvielu, pārtikas produktu un uztura sistēmu noturības 

stiprināšanai krīzes un pēckrīzes attīstības iespēju laikā



Pašnodrošinājuma līmenis Latvijā

Graudi – 332%

Pākšaugi – 234%

Olas – 151%

Piens – 139%

Liellopu gaļa – 133%

Kartupeļi – 89%

Putnu gaļa – 63%

Cūkgaļa – 53%

Augļi un dārzeņi - atkarībā no 

sezonas 

* LAD dati par pašnodrošinājumu 2019. gadā

Robežu slēgšanas 

gadījumā problēmas ar 

produkcijas realizāciju

Robežu slēgšanas gadījumā 

problēmas ar pārtikas 

pieejamību



Rezultāti sektoru griezumā (galvenais)

Laukaugu ieguve un pārstrāde

• Eksporta iespējas nosaka nozares attīstību

• Krīzes laikā pārstrādei krājumu pietiekami, pieprasījums palielinājās

• 2020.gads - ražotājiem labs, cenas augstas

Piena ražošana un pārstrāde

• Eksporta iespējas nosaka nozares attīstību: 1/3 piena patērē Latvijā, 1/3 izlieto eksporta produkcijas 

ražošanai, 1/3 piena eksportē

• Piena cena samazinājās par 12% (apstājās eksports pārstrādātiem produktiem, palielinājās krājumi)

Olu ražošana un pārstrāde

• Eksporta iespējas nosaka nozares attīstību

• 2020.gada II ceturksnī būtiski samazinājies olu (-36%)un pārstrādātu olu (-57%) eksports, imports 

(-8%), samazinājusies olu cena mazumtirdzniecībā 

Gaļas ieguve un pārstrāde

• Pašnodrošinājums 2019.gadā  atšķirīgs atkarībā no sektora

• Sezonalitāte ietekmē kvalitatīvas liellopu gaļas pieejamību

• Pieprasījums pēc konserviem palielinājās

• Pārstrāde balstās uz importēto gaļu

• Dramatisks cenu kritums cūkgaļai un liellopu gaļai



Rezultāti sektoru griezumā (galvenais)

Augļu un ogu ieguve un pārstrāde

• Sezonāla pieejamība atkarībā no sektora, atkarība no roku darba 

• Lielveikalos trūkst Latvijā audzēti augļi un ogas, bet pieejami tirdziņos

• Latvijā audzēti āboli pieejami 8-9 mēnešus (no jūlija līdz martam-aprīlim); ogas -vasaras rudens sezonas 

laikā 2-4 mēnešus, izņemot dzērvenes - visu gadu (tās tiek saldētas, atlaidinātas un tad tirgotas kā svaigas)

• Mainot šķirnes un audzēšanas tehnoloģijas, palielinot glabāšanas jaudas, iespējams palielināt pieejamību

Dārzeņu ieguve un pārstrāde

• Sezonāla pieejamība atkarībā no sektora, atkarība no roku darba 

• Visu gadu varētu piegādāt galviņkāpostus,  burkānus, sīpolus, bietes, tomātus, gurķus.

• Sezonāli piegādāt iespējams: lapu salātus, Ķīnas kāpostus, ziedkāpostus, redīsus, ķiplokus, puravus, 

skābenes, ķirbjaugus, rutkus, kāļus, u.c. 

Kartupeļu ieguve un pārstrāde

• Sarežģīta situācija kartupeļu pārstrādes nozarē (ciete, čipsi), jo tika atcelti sporta, kultūras pasākumi, 

HoReCa sektors nestrādāja 

• Lēta importa produkcija pārpludināja tirgu 

• Ražotāji, kas realizēja kartupeļus LV pārstrādes uzņēmumiem īstermiņā būtiski necieta, jo visu noslēgto 

ilgtermiņa līgumu nosacījumi tika pildīti un risku uzņēmās pārstrādes uzņēmumi. 



Krīzes laikā - lavīnveidīgs risku palielinājums

Atkarība no 

darbaspēka fiziskās 

klātbūtnes

Iepakojuma 

materiālu trūkums 

Papildu izdevumi, 

pielāgojoties 

ārkārtējai situācijai 

Izejvielu trūkums / 

nepieejamība tirgū

Krājumu 

palielināšanās 

Naudas plūsmas 

problēmas

Pieprasījuma 

samazināšanās 

ārējos tirgos

Ierobežojumi uz 

valstu robežām

Pasliktinās valsts 

institūciju pieejamība

Grūtības plānot 

saimniecisko darbību 

uz priekšu

Ražošanas apjoma 

straujas izmaiņas

Sadarbības partneru 

došanās dīkstāvēs

Izejvielu cenu 

pieaugums

Straujš pieprasījuma 

samazināšanās 

iekšējā tirgū

Higiēnas prasību 

pieaugums 

uzņēmējiem

Apgrozāmo līdzekļu 

iesaldēšana

Klientu maksātspējas 

kritums ilgtermiņā

Īstermiņa pircēju 

ažiotāža

Noietu kanālu 

straujas izmaiņas

Kredītsaistību 

dzēšana

Nespēja segt 

ikmēneša 

maksājumus
Nodokļu parādi

Braukšanas / atpūtas 

ievērošana šoferiem

Darba paralizēšana 

lokālā uzliesmojuma 

dēļ

Uzglabāšanas 

problēmas

Atkarība no vadītāja 

krīzes vadības 

prasmēm

Neiespējamība ātri 

ienākt jaunajos tirgos

Neiespējamība ātri 

apgūt jaunus 

realizācijas kanālus

Pircēju pakāpeniskā 

parorientācija

Darbinieku apmācība 

darbam jaunājos

apstākļos

Iekšējie                                                                     Ārējie



Darbaspēka nepietiekamība

Darbaspēka pietiekamība

Scenārijs 4 –
zems tirgus 

pieprasījums, 
bet augsta 
darbaspēka 

pietiekamība

Scenārijs 1 –
augsts tirgus 
pieprasījums 

un augsta 
darbaspēka 

pietiekamība

Scenārijs 3 –
zems tirgus 

pieprasījums 
un 

nepietiekams 
darbaspēks

Scenārijs 2 –
augsts tirgus 
pieprasījums, 

bet 
nepietiekams 
darbaspēks

Augsts tirgus 

pieprasījums pēc 

saražotā produkta

Zems tirgus 

pieprasījums pēc 

saražotā produkta

Covid-19 izplatības 

mazināšanai ieviestie 

ekonomiskās darbības 

ierobežojumi

Saslimstības ar 

Covid-19 

pieaugums

Galvenie attīstības virzītājspēki 

pārtikas ražošanas ķēdēs –

darbaspēka pieejamība un tirgus 

pieprasījums pēc saražotā 

produkta

Scenāriji



Augsts tirgus 

pieprasījums 

pēc saražotā 

produkta

Zems tirgus 

pieprasījums 

pēc saražotā 

produkta

Darbaspēka nepietiekamība

Covid-19 izplatības 

mazināšanai ieviestie 

ekonomiskās darbības 

ierobežojumi

Saslimstības ar 

Covid-19 pieaugums

Piena pārstrāde

Piena ražošana

Pārtikas nozares COVID-19 

pandēmijas laikā un to iespējamais 

attīstības virziens pēc krīzes

Nozares vieta krīzes laikā Attīstības virziens pēc krīzes

Augļu un ogu ražošana

Augļu un dārzeņu pārstrāde

Lauka dārzeņu ražošana

Siltumnīcu dārzeņu ražošana

Kartupeļu pārstrāde

Graudu un pākšaugu pārstrāde 

(maize un uzkodas)

Graudaugu un 

pākšaugu ražošana

Kartupeļu ražošana

Graudaugu un pākšaugu 

pārstrāde (pamatprodukti)

Darbaspēka pietiekamība

Zvejniecība Baltijas jūrā un 

brētliņu konservu ražošana

Pārējo zivju konservu ražošana

Lašveidīgo un lielo 

pelaģisko zivju pārstrāde

Attīstības virziens pēc krīzes 

nemainās 

Olas un olu produkti

Liellopu gaļas ražošana

Gaļas pārstrāde

Cūkgaļas un vistas gaļas ražošana

Scenāriji



Dārzeņu, augļu un ogu pieejamība sezonas 
laikā (pētījuma 2.sadaļa)

Augļu/ogu kultūra Pieejamības vieta Audzēšanas tehnoloģija

Tirgū, mājsaimniecībās Tirdzniecības tīklos Atklātā laukā Zem segumiem

Āboli 9 8 (glabājot kontrolētā atmosfērā (CA) 12) 9 (CA 12) 0

Bumbieri 7 6 (CA 12) 8 (CA 12) 0

Plūmes 4 2 4 0

Dzērvenes 5 4 5 0

Zemenes 8 3 3 8

Upenes 2 1 2 0

Krūmmellenes 4 (glabājot dzesētavā) 3 4 0

Krūmcidonijas 3 (glabājot dzesētavā) 1 3 0

Jāņogas 2 1 2 0

Saldie ķirši 2 1 2 2

Skābie ķirši 2 1 2 0

Ērkšķogas 2 1 2 0

Smiltsērkšķi 2 0 2 0

Avenes 4 2 4 6

Sausserži 1 0 1 0

Aprikozes 2 0 2 0

Pīlādži 2 (glabājot dzesētavā) 0 3 0

Vīnogas 2 0 2 3

Kazenes 2 0 2 0

Irbenes 2 0 2 0

Latvijā audzēto svaigo augļu un ogu pieejamība mēnešos



Dārzeņu, augļu un ogu pieejamība sezonas 
laikā (pētījuma 2.sadaļa)

Dārzeņu suga/grupa
Pieejamības vieta Audzēšanas tehnoloģija

Tirgū, mājsaimniecībās Tirdzniecības tīklos Atklātā laukā Zem segumiem

Bietes 6 12 3 –

Burkāni 6 12 4 –

Cukīni 4 4 4 –

Dilles 6 6 6 1

Galviņkāposti 4 12 5 –

Gurķi 4 12 3 12

Kabači 3 7 3

Kāļi/rāceņi 6 8 2 –

Ķiploki 7 7 2 –

Ķirbji 10 10 2 –

Ķīnas kāposti 3 9 2

Lapu pētersīļi 4 5 4

Loki 5 12 3 9

Pupas (cūku pupas) 4 4 4 –

Puravi 6 6 4 –

Rabarberi 2 2 2

Redīsi 5 5 5 2

Rutki 6 8 2 –

Sakņu pētersīļi 4 1 2 –

Sakņu selerijas 5 6 2 –

Salāti 7 12 5 12

Sīpoli 9 9 3 –

Skābenes 4 4 4 –

Spināti 3 3 2 3

Tomāti 6 12 2 12

Ziedkāposti 4 6 4

Zirņi (svaigi pākstīs) 4 4 4 –

Latvijā audzēto svaigo dārzeņu pieejamība (mēnešos) ✓ Augļu, ogu un dārzeņu 

audzēšanas apjomu statistikas 

datu precizēšana, pamatojoties uz 

intervijām ar nozares ekspertiem

✓ Izvērtēts arī svaigo augļu un 

dārzeņu pieejamības periods

✓ Izstrādāta sezonas karte par 

Latvijā ražoto dārzkopības 

produktu potenciālu un 

audzēšanas sezonas 

pagarināšanas iespējām

✓ Identificēti galvenie riski, kas 

visbūtiskāk var ietekmēt augļu un 

dārzeņu pieejamību un piegādes 

ķēdes

✓ Konkrēti problēmu risinājumi 

patērētāju un pārstrādes 

uzņēmumu nodrošināšanai ar 

vietējiem augļiem, dārzeņiem un 

izejvielām ierobežota importa 

apstākļos!



Četru nedēļu pārtikas paku modelis (pētījuma 
3.sadaļa)

Katrā pakā iekļauti produkti šādā apjomā:

• 900 g augļi un dārzeņi (āboli, bumbieri, kāposti, burkāni, bietes, Ķīnas kāposti, tomāti);

• 600 g piena un piena produkti, piemēram, govs piens, kefīrs, biezpiens, siers;

• 300 g graudaugi, piemēram, maize, griķi, makaroni, rīsi, auzu pārslas;

• 300 g kartupeļi;

• 500 g olbaltumvielu saturoši pārtikas produkti, piemēram, liesa gaļa vai zivs, sautētas gaļas konservi, zivs savā sulā konservi, olas,

konservētas vai vakuumā gatavotas pupiņas;

• 90 g taukvielas, piemēram, augu eļļas vai saldkrējuma sviesta.

Vienā pakā ietvertas olas, kuru izlietojums plānots 3 nedēļām.

Paku sastāvs komplektēts no pārtikas produktiem, kurus var uzglabāt telpas temperatūrā (20±2 oC).

Produktu izvēle pielāgota vienas ēdienreizes izmaksām 1,42 EUR, atbilstīgi valsts budžeta finansējumam pašvaldībām brīvpusdienu

nodrošināšanai 1.–4. klases skolēniem.

Kopējās vienas pārtikas pakas izmaksas vienai nedēļai ir 7,10 EUR.

Izmaksas ietver pārtikas produktus, produktu sagādi, uzglabāšanu, iepakojumu un pakas komplektāciju, arī izsniegšanu. Produktu izvēlē

priekšroka dota produkta uzturvērtībai, kas ir atspoguļota marķējumā, iepakojuma svaram un produkta cenai. Pārtikas paku veidošanā

stratēģiski apvienoti dažādi atbalsta instrumenti nepieciešamo uzturvielu nodrošinājumam izglītojamiem dienā, tostarp “Piens un augļi

skolai” programmas atbalsts.



Četru nedēļu pārtikas paku modelis (pētījuma 
3.sadaļa)

Komplektēto paku sastāvs

Paku kopskats



Četru nedēļu pārtikas paku modelis (pētījuma 
3.sadaļa)

Sagatavotie ēdieni no 1. pakas produktiem.

No kreisās uz labo: burkānu – prosas plācenīši ar 

dārzeņu salātiem; gaļas biezeņzupa un ābolu ķīselis; 

kartupeļu biezenis ar gaļas mērci un dārzeņu salātiem; 

griķi ar gaļas mērci un dārzeņu salātiem; pupiņu zupa 

un makaronu – dārzeņu sacepums.

Sagatavotie ēdieni no 2. pakas produktiem.

No kreisās uz labo: kāpostu zupa, omlete un auzu pārslu deserts; 

dārzeņu risoto, dārzeņu asorti un piena kokteilis ar āboliem; zivju 

zupa un rīsu – ābolu sacepums; olas ar kartupeļiem, dārzeņu salāti, 

auzu pārslu cepumi; kāpostu – grūbu biezenis un dārzeņu salāti.



Četru nedēļu pārtikas paku modelis (pētījuma 
3.sadaļa)

Sagatavotie ēdieni no 3. pakas produktiem.

No kreisās uz labo: makaroni ar cūkgaļu un dārzeņu 

uzkodas; biešu zupa un krāsnī cepti āboli ar auzu 

pārslām; griķi ar gaļas mērci, biešu salātiem un piena 

kokteilis ar āboliem; kartupeļu pankūkas un dārzeņu 

salāti; sviesta pupiņu sacepums un dārzeņu salāti.

Sagatavotie ēdieni no 4. pakas produktiem.

No kreisās uz labo: plovs, dārzeņu uzkodas un krāsnī cepti 

āboli; sacepums un pupiņu salāti; kartupeļu zupa, dārzeņu 

uzkodas un krāsnī cepti āboli; grūbu biezputra ar gaļu un 

dārzeņu uzkodas; pupiņu zupa un rīsu pudiņš.



Ieteikumi, risinājumi, priekšlikumi

1. Nepieciešams izstrādāt valsts līmeņa rīcības plānu krīzes situācijām un izveidot atbilstošus, rīcību reglamentējošus 

normatīvos dokumentus

2. Noteikt, ka pārtikas preču plūsma starp valstīm nedrīkst būt traucēta, arī gadījumos, ja robežas tiek slēgtas (t.s. zaļie 

koridori pārtikas precēm)

3. Lielākā daļa lauksaimnieciskajai ražošanai nepieciešamo izejvielu tiek importētas, tāpēc krīzes situācijā ir 

nepieciešams veidot t.s. “zaļos koridorus” arī lauksaimniecības izejvielām un citiem resursiem

4. Iepirkumos (valsts finansētos) priekšroka dodama vietējo ražotāju produktiem

5. Valsts un citu institūciju pieejamība krīzes laikā

6. Valsts institūciju atbalsts produkcijas eksporta darījumu sekmīgai norisei

7. Nepieciešama papildus kontrole preču izcelsmei

8. Jāturpina iesāktā politika, mudinot Latvijas patērētājus krīzes laikā izvēlēties un atbalstīt vietējos ražotājus

9. Ārkārtas situācijā jābūt piekāpīgākiem attiecībā uz “zaļajiem” regulējumiem, neieviest jaunus

10. Pārtikas ražošana ir stratēģiska lieta - jābūt valsts rezervei

11. Jānodrošina elastīgi darba nosacījumi 

12. Dažādas sociāla atbalsta un sadarbības programmas

13. Darbinieku dīkstāves pabalsti būtu ieteicams izmaksāt darba devējam

14. Nodokļu maksājumi krīzes apstākļos ir jāatliek uz laiku

15. Ir jākoordinē, kura institūcija un kādus datus vāc

16. Fokusēta apmācība uz vietas uzņēmumos, ko un kā darīt epidemioloģisko ierobežojumu laikā

17. Koronavīrusa uzliesmojuma radīto ieņēmumu zaudējumu (ražotāja cenas samazināšanas dēļ) kompensēšana



Ieteikumi, risinājumi, priekšlikumi
18. PVN likmes samazināšana pārtikas produktiem

19. Labs risinājums lauksaimniekiem – sadalīt pienākošos subsīdiju maksājumus pa daļām

20. Atbalsta griesti būtu jādiferencē atkarībā no uzņēmuma lieluma

21. Nākošajam periodam (2021.-2027.gads) nepieciešama kredītprocentu subsidēšana 

22. De minimis nosacījumi ir jāatvieglo 

23. LAD investīciju projektos jāpārskata sasniedzamie rādītāji

24. Investīciju projektos stingrāk jāvērtē šauras specializācijas produktu ražotāji

25. Jāizvērtē investīcijas, kas tiek ieguldītas projektu rezultātā

26. Jāatbalsta ieguldījumi ražošanas pārstrukturizēšanai

27. Jādomā par uzņēmumu modernizāciju – robotizācija

28. Jāveido atbalsts ieguldījumiem noliktavās 

29. Valsts atbalsts HoReCa sektoram

30. Valsts finansiāls atbalsts mājsaimniecībām patēriņa stimulēšanai

31. Ir nepieciešama stabilāka valsts politika uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai

32. Eksportspējīgo uzņēmumu attīstības stimulēšanu

33. Nodrošināšanai kredītlīdzekļu pieejamību un banku vēlme kreditēt uzņēmējus

34. Nepieciešams lielāks vietējo preču protekcionisms valsts un pašvaldību iepirkumos

35. Atbalsts eksporta veicināšanai un uzņēmumiem, kas nodrošina eksportu

36. E-veikali. Stimulēt to attīstību

37. Jāizstrādā vadlīnijas lauksaimniekiem, kā ražot nevis apjomu, bet gan kvalitatīvu produkciju 

38. Ilgtermiņā jādomā par “lauku saimnieku” aizvietošanas programmu

39. Ieteikumi  uzņēmējiem... u.c



Ieteikumu, risinājumu un priekšlikumu –
kas tālāk?

Būtu vēlams kopā ar politikas veidotājiem (dažādiem departamentiem un 

nodaļām) izstrādāt rīcības plānu uz šo ieteikumu, risinājumu un priekšlikumu 

bāzes.

Ieteikumi, risinājumi un priekšlikumi ir atšķirīgi pēc būtības – tie ir gan 

īstermiņa, gan ilgtermiņa, gan tikai COVID pandēmijas specifiskie, gan 

vispārīgie riskus samazinošie, gan uz šauro segmentu orientētie, gan 

tautsaimniecības mērogā.



Paldies!

Informācija:

https://www.llu.lv/lv/projekti/apstiprin
atie-projekti/2020/ekonomiskais-
politiskais-un-juridiskais-ietvars-
latvijas

https://www.llu.lv/lv/projekti/apstiprinatie-projekti/2020/ekonomiskais-politiskais-un-juridiskais-ietvars-latvijas

