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2018.gada decembris— 2019.gada janvāris

mēnešu finansiālo darbību un finansējumu 2019. gadam. 2.) pārskats par LMNA darbību 2018. gadā.
I.Siņica sniedza pārskatu par esošo finanšu līMEŽA NOZARES ARODBIEDRĪBĀ
dzekļu izlietojumu 2018. gada 11 mēnešos, kā
arī iepazīstināja LMNA Padomes locekļus ar nākamā
19. decembrī notika LMNA Padomes 4. sesija. gada LMNA finanšu tāmes projektu.
Darba gaitā: 1.) jautājumi par LMNA 2018. gada 11
Padome nolēma: 2018. gada 11 mēnešu finanšu izlietojumu pieņemt zināšanai un apstiprināt
2019. gada LMNA tāmi galvenajos finanšu rādījumos.
Padomes locekļi uzklausīja LMNA priekšsēdētājas I.Siņicas pārskatu par paveikto 2018.
gadā un par nākotnes iecerēm: “ ... Ir aizvadīts
spraigs darba gads Latvijas simtgades svinību ietvaros. Ir darīti darbi, kas nes gandarījumu par paveikto. Ir daudz jaunu aizsāktu projektu, bet ir arī nepadarīti darbi, pie kuriem vēl nopietni jāstrādā.
(...) Arī 2018. gadā Arodbiedrībai nesekmējās ar jaunu arodbiedrības biedru iesaisti, lai gan
vairāki atsevišķi kontakti bija. Tomēr tie nevainagojās ar jaunu arodorganizāciju izveidošanos, jo potenciālo biedru viena no galvenajām prasībām bija,- lai
19.12.2018.LMNA Padome uzklausa Priekšsēdētāju I.Siņicu
par to neuzzina darba devējs (... )

1.

2.

Sadarbībā ar Zviedrijas Meža nozares arodbiedrību un tās mentoru Kenetu Johansonu, 2018.
gadā noslēgts līgums starp LMNA, GS Sweden un BOA
(Baltic Organizing Allianse) par finansiālu atbalstu arodbiedrības biedru rekrutētājam. Ir iegūta viena apmaksāta štata vienība un apmācīts jauns darbinieks (...).
(...) 2018. gadā pēc LMNA iniciatīvas un
“Liepājas papīra” arodorganizācijas priekšsēdētāja Ulda
Rozes sarunām ar uzņēmuma vadību tika noslēgts memorands starp AS “Liepājas papīrs” un Darba devēju
konfederāciju par turpmāku sadarbību ģenerālvienošanās sarunu uzsākšanā.
Daudz laika visa gada garumā tika veltīts sarunām ar Kokrūpniecības federāciju, tika uzrunātas arī
Mēbeļu un Mežizstrādes asociācijas par ģenerālvienošanās slēgšanu nozares līmenī.
Darbs pie sociālā dialoga stiprināšanas ar mērķi
slēgt koplīgumu nozares līmenī turpināsies arī 2019.
gadā. Sociālais dialogs ir efektīvākais veids, kā nodrošināt tā dalībnieku ekonomisko un sociālo mērķu sasniegšanu, novēršot konfrontācijas un konfliktu riskus, balstoties iesaistīto pušu interešu saskaņošanā un
konstruktīvu kompromisu sasniegšanā (...).
(...) Joprojām turpinās—un turpināsies 2019.
gadā—darbs pie Darba likuma 68. panta (par virsstundām). Turpinās darbs pie darbinieku koplīgumā ietverto
sociālo garantiju neaplikšanu ar nodokļiem paplašināšanu. Šobrīd aktualizēti ir darbinieku ceļa izdevumu neaplikšana ar nodokli.(...)
(...) Baltijas valstu Meža nozares arodbiedrību
sadarbības ietvaros LMNA pārstāvji augustā tikās ar
kolēģiem Lietuvā. Pēc tradīcijas 2019. gadā Baltijas valstu Meža nozares arodbiedrību tikšanos jāorganizē Latvijas Arodbiedrībai -LMNA (...).
(...) 2018. gadā LMNA aktīvi iesaistījās Latvijas
Brīvo arodbiedrību savienības un Valsts izglītības satura
centra
kopējā
Eiropas
Sociālā
fonda
projektā
8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas
pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un
kvalitātes nodrošināšanai”. Tā mērķis ir pilnveidot
profesionālās izglītības saturu, saskaņā ar Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūru aktualizēt un izstrādāt profesiju standartus un profesionālās kvalifikācijas prasības,
kā arī izstrādāt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu
saturu, ieviešot izglītības programmu modulāro pieeju
un nodrošinot nepieciešamos mācību līdzekļus programmu kvalitatīvai īstenošanai.
Projekta darbības laikā, I.Siņicai papildus veicot moderatora un A.Kicei moderatora asistenta pienākumus, sadarbībā ar pieaicinātiem meža nozares ekspertiem, tika izstrādāti vairāki profesiju standarti un
profesionālās kvalifikācijas prasības ar nozari saistītām
profesijām kā Mežsaimniecības tehniķis, Meža mašīnu
operators, Kokvedēja automobiļa vadītājs, Mēbeļu galdnieks, Būvizstrādājumu galdnieks un Restaurācijas tehniķis ( Koka konstrukciju restaurācijas tehniķis) (...).
(...) Turpinās LMNA pārstāvju darbs Kokrūpniecības nozares ekspertu padomē (NEP), aktualizējot jautājumus saistībā ar darbinieku kvalifikācijas celšanu. ...
Latvijā joprojām ir ļoti zems to pieaugušo skaits, kuri
iesaistās mūžizglītības aktivitātēs. Kā liecina Eurostat
dati, Latvijā mūžizglītības aktivitātēs
iesaistās tikai
7,5% no pieaugušajiem ( 2017.gadā Eiropas Savienības
valstu vidū (ES28) - 10,9% ). Viens no veidiem kā
paaugstināt pieaugušo iesaisti mūžizglītības aktivitātēs,
ir apmācības uzņēmumos. Taču attiecībā uz darba devēju iesaisti darbinieku apmācībās, tieši uzņēmumu
iesaiste, kas saistīta ar kvalifikācijas paaugstināšanu, ir

zema. Saskaņā ar Eurostat datiem 2015.gadā vidēji
tikai 29% uzņēmumu nodrošināja darbiniekiem apmācības, kas saistītas ar profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu vai cita veida apmācības (vidēji ES28 60%
uzņēmumu
nodrošināja
darbiniekiem
apmācības
2015.gadā*). Apmācības uzņēmumos ir arī viens sociālā dialoga un darba koplīguma jautājumiem.”
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BWI EIROPAS REĢIONĀLĀ KONFERENCE.
LMNA arodbiedrības darba koordinētāja
A.Kice
2018. gada 12.-14. decembrī
Adanā, Turcijā, notika BWI Eiropas reģionālā konference. Konferences rīkotāja Turcijas būvniecības nozares arodbiedrība YOL –IS. Pulcējās delegāti no divdesmit septiņām valstīm. Latviju pārstāvēja
Latvijas Meža nozares arodbiedrības priekšsēdētāja
I.Siņica, LMNA arodbiedrības darba koordinētāja
A.Kice un Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības
vadītāja I.Gretere.
Konferenci
atklāja
Zviedrijas
Būvniecības
arodbiedrības
Byggnads
prezidents un
Eiropas Reģionālās komitejas
priekšsēdētājs Johans
Lindholms ,
iepazīstinot
delegātus
ar
konferences
p r i o r i t ā t ē m,
sacīja:
–
„Šodien ir svarīgi
novērtēt
pašreizējo situāciju Eiropā,
12.12.2018. Adana. Latvijas delegācija
apspriest pieA.Kice (no kreisās), I.Siņica ( LMNA) un
redzi, kas gūta
I.Gretere (LBNA) BWI Konferencē
vienam no otra
sasniegumiem un neveiksmēm, un pieņemt reģionālo
stratēģisko rīcības plānu, kas būs būtisks vadmotīvs
reģionam līdz 2021. gadam”.
Turcijas būvniecības nozares arodbiedrības prezidents
Ramazans Agars uzsvēra, ka svarīgi ir organizēt arodbiedrību
varas veidošanu, norādot, ka sabiedrība jau sen ir pieprasījusi
sistēmu, kas risinātu algu nevienlīdzību, nedrošu nodarbinātību
un bezdarbu, kā arī nodrošinātu darba ņēmējiem drošus darba
apstākļus un tiesības veidot un stāties arodbiedrībās bez darba
devēju represijām. Sistēma šo prasību risināšanai ir arodbiedrības, kas jau šobrīd ir svarīgākie dalībnieki šo problēmu risināšanā. Ja arodbiedrības veiksmīgi spēs īstenot savas pamattiesības, nav šaubu, ka tiks nodrošināts taisnīgums un pienācīgs darbs visiem darba ņēmējiem, tostarp sievietēm, jaunieš i e m
u n
a r ī
m i g r a n t i e m .
John Danielsson no LO Zviedrijas konfederācijas un
Rita Schiavi no UNIA (Šveice) atklāja diskusiju par darbaspēka migrāciju un arodbiedrības reakciju uz to. Tomēr par galveno diskusiju tematu izvērtās labējo politisko partiju, kas pauž
ksenofobiju un pret migrantiem vērstu noskaņojumu, nosodī-

jums, un oligarhisko režīmu, kas turpina apspiest arodbiedrības, kritika.
Diskusijas kopsavilkumā EFBWW un BWI priekšsēdētāja vietnieks Dietmar Schaefers uzsvēra, ka BWI filiālēm
reģionā ir jāstiprina centieni un jācīnās par taisnīgāku, demokrātiskāku un iekļaujošu sociālo Eiropu.
BWI Eiropas reģionālais stratēģiskais plāns, kas veidots uz BWI globālā stratēģiskā plāna pīlāriem – Būvēt
(Organizēt), Aizstāvēt (Pārrunas), Virzīt (Ietekmēt), paredzējis izmaiņas Eiropas Reģionālajā Sieviešu komitejā, - to
palielinot par sešiem locekļiem, Eiropas Reģionālajā komitejā
palielināt sieviešu līdzdalību par trīsdesmit procentiem, kā arī
izveidot Eiropas Jauniešu komiteju.
Konference ievēlēja BWI Eiropas Reģionālās komitejas
locekļus. Johans Lindholms saglabā prezidenta posteni un
Ramazans Agar (Turcijas YOL-IS) tika ievēlēts par komitejas
priekšsēdētāja vietnieku.
BWI Eiropas Reģionālās Sieviešu komitejas vēlēšanās
Rita Schiavi tika ievēlēta par Reģionālās Sieviešu komitejas
priekšsēdētāju. Par BWI Eiropas Reģionālās komitejas locekli
tika ievēlēta arī LMNA priekšsēdētāja Inguna Siņica, bet par
BWI Eiropas Reģionālās Sieviešu komitejas locekli – Anete
Kice.
Savukārt BWI Eiropas Reģionālās Jauniešu komitejas
vēlēšanas notiks 2019. gadā.
Konferences laikā delegātiem bija iespēja apmeklēt
Saricamas Sīrijas kara bēgļu pagaidu izmitināšanas centru,
netālu no Adanas. Vizīti organizēja Turcijas Būvniecības nozares arodbiedrība YOL-IS.
Turcijā oficiāli ir vairāk nekā 3,6 miljoni bēgļu no Sīrijas, un tie atrodas četrpadsmit bēgļu apmetnēs visā valstī,
tomēr kā liecina prognozes, šie skaitļi kļūst aizvien lielāki.
Šis Bēgļu pagaidu apmešanās centrs atvērts
2013.gada 10.februārī. To pārvalda Turcijas katastrofu un ārkārtas situāciju pārvaldības iestāde. Pašlaik apmetnē uzturas
35 000 Sīrijas bēgļu, kas dzīvo 6200 konteineros.
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Informatīvie pasākumi—4 semināri reģionos—
par darba aizsardzību un arodveselību citu nozaru (arī
meža nozares!) pārstāvjiem, t.sk. uzticības personām .
Interesanti varētu būt Cita veida Informatīvi
pasākumi par DA plašākai auditorijai, ar kuriem
plānots, piemēram, - sagatavot Videoklipu “Nedari
muļķības”, - pārveidot Nelaimes gadījumu kalkulatoru, īstenot NAPO priekšnesumu profesionālās izglītības
iestāžu vai sākumskolu skolēnu grupām,- Darba aizsardzības filmu konkurss uzņēmumiem.
2019. gadā ir paredzēta DAŽĀDU INFORMATĪVO MATERIĀLU IZSTRĀDE.
Būs brošūra “Darba vides riski metināšanas
darbos”, tiks pārstrādāta brošūra “Nelaimes gadījumu izmeklēšana”, aktualizēts informatīvais materiāls
”Rīcība ārkārtas situācijās” .
Tiks izstrādātas Informācijas lapas par kancerogēniem un plakāti nodarbinātajiem un darba devējiem “”Mēneša mīts”, plakātu sērijas ”Nedari tā!” un
“Redze, Dzirde, Balss”, “Nogurums un miegainība”, “Bīstamība darba vidē”.
Pēc Valsts darba inspekcijas un Labklājības ministrijas ieteikuma tiks izstrādāts informatīvs materiāls
“Riska novērtējums DARBAM kokapstrādes telpās?”
Īstenojot šos pasākumus klausītāju informētības līmenis, protams, paaugstināsies, taču vajadzētu
paplašināt preventīvo pasākumu loku, ņemt vērā Eiropas valstu pieredzi, it sevišķi par uzticības personu
lomu un darbību, u.c. DA jautājumiem.
Diemžēl, LMNA priekšlikumiem, kuri bija publicēti
LMNA Ziņas Nr.7 ( reģionālie semināri uzticības personām,
nelaimes gadījumu izmeklēšanas objektivitātes paaugstināšana, “Darba Aizsardzības Ziņas” atjaunošana, jaundibinātu uzņēmumu vadītāju apmācība, darba vides riska faktoru mērījumu veikšana u.c.) gandrīz nevienam šajā Preventīvo pasākumu plānā nebija pieticis vietas…, bet varbūt, ka tie
būs Jaunās Valdības Deklarācijā?!...

PREVENTĪVIE PASĀKUMI
2019. gadā
Ā.Smildziņš—LMNA eksperts darba aizsardzībā
Jūsu ievērībai ! SEMINĀRS !
Rīgas Stradiņa Universitātes
Darba drošības un vides veselības
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības uzticības personu
institūts ir sagatavojis Darba aizun atbildīgo darba aizsardzības jautājumos seminārs
sardzības (DA) preventīvo pasā"LVS ISO 45001:2018": ko darīt arodbiedrībām?"
kumu plānu 2019. gadam.
2019. gada 31. janvārī
Ir ieplānotas divas lielas pasākumu grupas. Pirmajā grupā Informatīvie
LBAS, Bruņinieku iela 29/31, konferenču zālē, II stāvs,

pasākumi, un pirmkārt tie ir semināri darba aizsardzības
speciālistiem (turpmāk - DAS). Pavisam paredzēti 39 semināri (katrs aptuveni 20-30 cilvēkiem 4 - 6 akadēmiskās
stundas ilgi). Plašs ir semināru tēmu loks. 8 semināri būs
par OiRA (interaktīvu rīku darba vides risku novērtēšanai)
lietošanu, un semināri:

●Darba vides ergonomiskie riska
faktori – novērtēšana, pasākumu plānošana;
●Informatīvs seminārs par
BALSS PĀRSLODZI;
●Darba vides ķīmiskie faktori;
●Meistarklase “Veselīgas darba vietas
iekārtošana darbam ar datoru”;
●Drošs darbs slēgtās tilpnēs;
●Meistardarbnīcas par veselības aspektiem darbā;
●Darba aizsardzības prasības sprādzienbīstamā vidē;
●Seminārs par elektrodrošību darba vidē;
● Darba aizsardzības prasības darbā ar
elektromagnētiskajiem laukiem un optisko starojumu.

Darba kārtība
Laiks

Tēma

09:30
–
10:00
10:00

Dalībnieku ierašanās, Kafija

10:10

LVS ISO 450001

10:40

Ka jāņem vērā darba devējiem
ieviešot šo standartu

11:00

12:00

Arodbiedrību ceļvedis un uzdevumi standarta ieviešanā
Arodbiedrību veicamie darbi
DA jomā un darba plāns 2019.
gadā.
Jautājumi, diskusijas

12:45

Semināra noslēgums

11:30

Semināra atklāšana

Ziņo

E.Baldzēns,
LBAS priekšsēdētājs
I.Pilmanis
LVS Valdes loceklis

LDDK pārstāve
M.Pužuls
LBAS pārstāvis
Z.Antapsons
LBAS pārstāvis

Grozījumi Darba likumā .
Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 1. novembrī. Stājās spēkā 2018.gada 28.novembrī.
DARBA SLUDINĀJUMĀ JĀNORĀDA DARBA ALGA
1. Izteikt 32. panta trešo daļu šādā redakcijā:
"(3) Darba sludinājumā norāda:
1) darba devēja - fiziskās personas - vārdu un uzvārdu vai
juridiskās personas nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru, vai tā personāla atlases uzņēmuma nosaukumu (firmu) un
reģistrācijas numuru, kurš darba devēja uzdevumā novērtē
pretendentu piemērotību un veic atlasi;
2) attiecīgā amata darba algas kopējās mēneša vai gada summas bruto vai paredzēto stundas tarifa likmes samaksas amplitūdu."
DARBINIEKA SŪDZĪBA PAR PIEZĪMES VAI RĀJIENA ATCELŠANU
2. Papildināt 90. panta ceturto daļu ar tekstu šādā redakcijā:
"Ja, izskatot sūdzību par piezīmes vai rājiena atcelšanu, darba
devējs pieņem lēmumu piezīmi vai rājienu neatcelt, darbiniekam ir tiesības celt prasību tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad saņemts attiecīgais darba devēja lēmums. Ja darba
devējs šā likuma 94. panta otrajā daļā noteiktajā laikā nav
izskatījis sūdzību un nav sniedzis darbiniekam atbildi par pieņemto lēmumu, uzskatāms, ka darba devējs piezīmi vai rājienu ir atcēlis."
ARODBIEDRĪBAS BIEDRS - VAIRĀK NEKĀ SEŠUS
MĒNEŠUS
3. Izteikt 110. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu darbiniekam
- arodbiedrības biedram - bez attiecīgās arodbiedrības iepriekšējas piekrišanas, ja darbinieks ir arodbiedrības biedrs vairāk
nekā sešus mēnešus, izņemot gadījumus, kas noteikti šā likuma 47. panta pirmajā daļā un 101. panta pirmās daļas 4., 8.
un 10. punktā. Ja darba līgumu paredzēts uzteikt šā likuma
101. panta pirmās daļas 7. un 11. punktā minētajā gadījumā,
darba devējs iepriekš informē arodbiedrību un konsultējas ar
to."
ATLAIŠANAS PABALSTA IZMAKSAS NOSACĪJUMI
4. 112. pantā:
izslēgt panta ievaddaļā skaitli un vārdus "100. panta piektajā
daļā un";
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
"(2) Ja darbinieks atbilstoši šā likuma 100. panta piektās daļas
noteikumiem uzteic darba līgumu un darba devējs piekrīt, ka
darbinieka norādītais iemesls ir svarīgs, darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu šā panta
pirmajā daļā noteiktajā apmērā.";
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
5. Papildināt 122. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
"(2) Darbinieks, uzsakot darba līgumu atbilstoši šā likuma
100. panta piektās daļas noteikumiem, var celt tiesā prasību
par atlaišanas pabalsta piedziņu viena mēneša laikā no atlaišanas dienas, ja darba devējs apstrīd darbinieka norādīto svarīgo
iemeslu un nav viņam izmaksājis atlaišanas pabalstu šā likuma 112. pantā noteiktajā apmērā.";
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

PAR IZMAIŅĀM IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJIEM 2019. GADĀ.
Šogad valsts noteiktā minimālā alga paliek
nemainīga un tā ir 430 eiro.
Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa maksātājiem, saņemot
algu un pensionāriem saņemot
pensijas, 2019. gadā šo regulāro izmaksu reizē naudas būs
nedaudz vairāk, jo turpinās
nodokļu reformā paredzētās ar nodokli neapliekamās ienākuma daļas palielināšana.
• Neto algu nedaudz palielinās arī jaunā atvieglojuma
summa par apgādājamo. Pērn tie bija 200 eiro mēnesī, šogad
– 230 eiro. Tātad par katru apgādībā esošu personu mēnesī
pēc nodokļu ieturēšanas paliks par 6 eiro vairāk.
• Gada diferencētais neapliekamais minimums, kas atkarīgs no nodokļa maksātāja gada ienākumu apmēra. To piemēro līdz noteiktam ienākuma līmenim. Šogad ir paaugstināts
mēneša ienākums – 1100 eiro, līdz kuram tiek piemērots diferencētais neapliekamais minimums (pērn—līdz 1000 eiro).
Darbavietā, kurā ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa,
piemēro Valsts ieņēmumu dienesta prognozēto neapliekamo
minimumu. VID prognozētais neapliekamais minimums ir no 0
eiro līdz 230 eiro. Maksimālo neapliekamo minimumu 230 eiro
piemēro ienākumiem līdz 440 eiro mēnesī, ja ienākumi pārsniedz 1100 eiro mēnesī, neapliekamo minimumu nepiemēro
vispār.
• Algas nodokļa likme, kas jāmaksā no mēneša ap-

liekamā ienākuma, ir:
20% – mēneša ienākumam līdz 1667 eiro;
23% – mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz
1667 eiro.

Ja nodokļa grāmatiņa darba devējam nav iesniegta,
piemēro 23% likmi arī tad, ja alga ir mazāka par 1667 eiro.
Darba ņēmēji, kuri tiek nodarbināti pie vairākiem
darba devējiem, nodokļa grāmatiņu iesniedz tajā ienākuma
gūšanas vietā, kura tiek uzskatīta par galveno.
Nodokļu maksātāja paša pienākums ir aktualizēt datus savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Pamatojoties uz tajā iekļauto informāciju, darba devējs, aprēķinot algu, piemēro gan
neapliekamo minimumu, gan atvieglojumus.
• Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” atsevišķi ir
noteikts neapliekamais minimums pensijām. 2019. gadā pensijas neapliekamais minimums ir 270 eiro mēnesī (pērn 250
eiro). Līdz ar to, ja pensija ir 270 eiro, iepriekš ar nodokli aplika 20 eiro, tas ir, ieturēja 4 eiro (20 eiro x 20%). Šogad šie 4
eiro paliks “uz rokas” (kontā). Arī tiem, kam pensija lielāka,
šie 4 eiro būs papildu naudiņa mēnesī.
• VSAOI kopējā likme vispārīgā gadījumā ir 35,09%

(darba ņēmēja daļa 11%, darba devējs maksā 24,09%)
• VSAOI likme strādājošam pensionāram ir 30,87%
Turpinājums sekos. “Grozījumi Darba likumā”, ar (darba ņēmēja daļa 9,56%, darba devēja daļa
kuriem veikti grozījumi astoņos Darba likuma pantos.
21,31%).

(TVNet 02.01.2019.) Londonā bāzētās domnīcas “New Economics Foundation” eksperti
uzskata, ka pasaulei vajadzētu virzīties uz 21 darba stundas nedēļas modeli.

“Būtiska darba nedēļas saīsināšana var palīdzēt risināt virkni problēmu – pārstrādāšanos, bezdarbu, pārmērīgu patēriņu, pārmērīgas siltumnīcefektu izraisošo
gāzu emisijas, zemo labklājību, plašo nevienlīdzību, kā arī nepietiekamo laiku dzīvot
pilnvērtīgu dzīvi un izbaudīt to. “

