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NOLIKUMS 

Ventspils novads 

2012.gada 25.oktobrī                                              29 

                                                                                                                           Nr.__________ 

                   (protokols Nr.68, 27.§) 

   _______________________________________________________________________________ 

     ar grozījumiem: Ventspils novada domes  27.12.2013. sēdes lēmums  (sēdes protokols Nr.19; 6.§); 

                                Ventspils novada domes  25.06.2015. sēdes lēmums  (sēdes protokols Nr.55; 13.§); 

                                Ventspils novada domes  24.09.2015. sēdes lēmums  (sēdes protokols Nr.59; 11.§) 

   _______________________________________________________________________________ 

Kārtība, kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Ventspils novada 

iekšējos ūdeņos  

 Izdots saskaņā Zvejniecības likuma  

5.panta ceturto daļu un 11.panta pirmo daļu  

1. Vispārīgie jautājumi 
 

1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā noslēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi, 

lai varētu nodarboties ar rūpniecisko zveju Ventspils novada iekšējos ūdeņos, kuros 

Ventspils novada pašvaldība organizē vai pārrauga zvejas tiesību izmantošanu.  
 

1.2. Rūpnieciskās zvejas tiesības iekšējos ūdeņos iznomā fiziskām un juridiskām 

personām (turpmāk – Zvejnieki), kuras veic pašpatēriņa zveju vai nodarbojas ar 

komerciālo zveju, nosakot zvejas rīku veidu, skaitu, daudzumu un zvejas vietu. 
                (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 25.06.2015. sēdes lēmumu 

(protokols Nr.55,13.§)) 
 

1.3. Lēmuma pieņemšana par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanu iekšējos ūdeņos 

Ventspils novadā tiek deleģēta Ventspils novada domes Licencēšanas komisijai.  
 

1.4. Izslēgts. 
                (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 25.06.2015. sēdes lēmumu (protokols 

Nr.55,13.§)) 

 

2. Kārtība, kādā tiek saņemta atļauja slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu 
 

 

2.1. Lai iegūtu atļauju slēgt zvejas tiesību nomas līgumu iekšējos ūdeņos Ventspils 

novadā, Zvejniekiem ir jāiesniedz Ventspils novada pašvaldībā iesniegums zvejas 

atļaujas (licences) saņemšanai (pielikums Nr.1) un iesniegums zvejas rīku limitu 

saņemšanai (pielikums Nr.2), kurā norādīti iesniedzēja rekvizīti, zvejas vieta, 

daudzums un pieprasīto zvejas rīku veidi. 
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(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 25.06.2015. sēdes lēmumu 

(protokols Nr.55,13.§)) 

2.1.1   Iesniegumi par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nākamajā kalendārajā gadā Ventspils 

novada administratīvajā teritorijā esošajos iekšējos ūdeņos, Ventspils novada 

pašvaldībā jāiesniedz līdz katra kārtējā gada 1.novembrim. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 25.06.2015. sēdes lēmumu 

(protokols Nr.55,13.§); ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 24.09.2015. 

sēdes lēmumu (protokols Nr.59,11.§)) 
 

2.2. Ventspils novada pašvaldības Licencēšanas komisija mēneša laikā pēc visu šo 

nolikumu Pielikumā Nr.1 un Nr.2 minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu 

par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu (pielikums Nr.3).  
          (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 25.06.2015. sēdes lēmumu 

(protokols Nr.55,13.§)) 
 

2.3. Ventspils novada pašvaldības administrācijas licencēšanas un vides pārvaldības 

speciālists pieprasa, vai Valsts Vides informācijā nav norādītas ziņas par zveju 

regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem un vai pieteikumu iesniegušie Zvejnieki 

veikuši zvejas tiesību nomas maksājumus par iepriekšējo periodu.  
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 25.06.2015. sēdes lēmumu 

(protokols Nr.55,13.§)) 
 

2.4. Iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam 

komersantam, kas darbojas Ventspils novada teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju 

vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā 

līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus. 
 

2.5. Lemjot par atļauju slēgt līgumu iekšējos ūdeņos Ventspils novadā, ņem vērā 

zvejniecību regulējošos ārējos normatīvos aktos noteikto limitu kopējo apjomu un 

nodrošina, ka kopējais Zvejniekiem iedalītais zvejas rīku skaits nepārsniedz 

pašvaldībai noteikto iekšējo ūdeņu zvejas rīku limitu.  
 

2.6. Gadījumos, ja ir noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un salīdzinājumā 

ar iepriekšējo gadu netiek mainīts zvejas limitu skaits, protokolu par zvejas rīku 

limitu skaita iedalīšanu sagatavo Ventspils novada pašvaldības administrācijas 

licencēšanas un vides pārvaldības speciālists un paraksta Ventspils novada domes 

Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs. 

 

3. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma darbības laiks 
 

3.1. Līgums par zvejas tiesību nomātāju tiek slēgts uz sekojošu laiku: 

3.1.1. ar Ventspils novadā reģistrētu Zvejnieku līdz 5-15 gadiem;  
   (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 25.06.2015. sēdes lēmumu  

(protokols Nr.55,13.§)) 

3.1.2. ar citās pašvaldībās reģistrētu Zvejnieku – uz 3 (trīs) gadiem.; 

3.1.3. ar pašpatēriņa zvejnieku  uz 1 gadu. 
          (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 25.06.2015. sēdes lēmumu  

(protokols Nr.55,13.§)) 

 

4. Maksa par zvejas tiesību nomu 
 

4.1. Maksa par zvejas tiesību nomu tiek noteikta, neatkarīgi no līguma darbības laika, uz 

vienu gadu un norādītā līgumā pievienotajam ikgadējam protokolam (pielikums 

Nr.4), ņemot vērā zvejas rīku veidu, skaitu un daudzumu, kā arī zvejas vietu. 
          (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 25.06.2015. sēdes lēmumu  

(protokols Nr.55,13.§)) 
 



 

 

4.2. Par piešķirto zvejas tiesību nomu kārtējā gadā zvejas tiesību nomniekiem jānorēķinās 

protokolā noteiktā kārtībā. 
 

4.3. Maksa par zvejas tiesību nomu iemaksājama zvejas tiesību nomas līgumā norādītajā 

Ventspils novada norēķinu kontā, Ventspils novada vietējo pārvalžu kasēs vai 

Ventspils novada domes administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā. 

 

 

 

     Novada domes priekšsēdētājs                                                            A.MUCENIEKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pielikums Nr. 1 

Kārtība, kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas  

tiesību nomas līgumi Ventspils novada iekšējos ūdeņos 
 

Iesniegums zvejas atļaujas (licences) saņemšanai 

rūpnieciskajai zvejai iekšējos ūdeņos 
 

Ventspils novada pašvaldībai 

 

 

_________________________________________________ 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas nr.,) 

 

_________________________________________________ 

(individuālā komersanta vārds, uzvārds, reģistrācijas nr.)  

 

_________________________________________________ 

(adrese, tālrunis) 

 

_________________________________________________ 

 

IESNIEGUMS 
 

_____________________________  __________________________ 

  
 (Vieta)   (Datums)  

 

Lūdzu izsniegt zvejas atļauju (licenci) rūpnieciskajai zvejai __________________________ , kas atrodas  
            (ūdenstilpes nosaukums) 

 

Ventspils novada __________________________________ pagasta teritorijā, zvejai ar nēģu/zušu zvejas rīkiem
   (administratīvā pašvaldība) 
      

_________________________________________________________________________ 
    (zvejas rīka nosaukums, skaits) 

 

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums Nr. _____________, 

 

noslēgts ________. gada  ______._______________________.  

 

Protokola Nr.________________________________________. 

 

Peldoša līdzekļa tehniskais raksturojums: 

 

Reģistrācijas Nr. __________________ 

 

Garums _____m;  

 

Jauda____________________________ 

 

Esmu iepazīstināts un informēts par prasību iepriekšējo aizpildīto žurnālu nodot izsniedzējam  

līdz nākamā mēneša sestajam datumam - rūpnieciskajai zvejai iekšējos ūdeņos 

 

_______________________     

          (paraksts)      

Pielikumā: 

1) Zvejas kuģu vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa nomas līgums, ja zvejā izmantojamai 

kuģis vai mazizmēra kuģošanas līdzeklis tiek nomāts (nomas līgums iesniegumam 

pievienojams obligāti). 

2) Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas 

apliecība. Latvijas Jūras administrācijas izsniegta kuģa kuģošanas spējas apliecība. 

 
 

 



 

 

 

 

Pielikums Nr. 2 

 

Ventspils novada pašvaldībai 

______________________________________ 
 (juridiskās personas nosaukums vai 

fiziskās personas vārds, uzvārds) 

 

_______________________________________ 

(reģistrācijas Nr. vai personas kods) 

 

_______________________________________ 
(adrese) 

 

____________________________LV -_______ 

telefons Nr. ____________________ 

 

i e s n i e g u m s  

Lūdzu piešķirt 201___. gadā sekojošus zvejas rīku limitus komerciālajai vai  

 

pašpatēriņa zvejai ____________________________iekšējos ūdeņos, Ventspils novada  

 

____________________ pagastā : 

(ezers, upe)  
 

Zivju tīkli (metri)  Zušķērāju (skaits)  

Zušu murdi ezeros (skaits)  Līdaku kvotas  

Zušu murdi Engures upē (skaits)  Zandartu kvotas  

Zivju murdi ezeros (skaits)  Nēģu murdi  

 

 

 

 

20___. gada ____. _________________  

     _________________  _________________________ 

      /paraksts/   /paraksta atšifrējums/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pielikums Nr.3 

Kārtība, kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas  

tiesību nomas līgumi Ventspils novada iekšējos ūdeņos 
 

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums Nr. ........ 

 

Ventspilī                 20__. gada __. _____________ 

 

Ventspils novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000052035, juridiskā adrese Skolas ielā 

– 4, Ventspilī, LV-3601, kas darbojas, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, tās domes 

priekšsēdētāja vietnieka Māra Dadža personā (turpmāk – Iznomātājs), no vienas puses  

un Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kas darbojas pamatojoties 

uz statūtiem valdes priekšsēdētāja, locekļa ............. personā (turpmāk – Nomnieks), no otras 

puses, vienojas par sekojošo: 

 

I. Līguma priekšmets 
Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomā uz ……(….) gadiem rūpnieciskās zvejas tiesības 

(turpmāk – zvejas tiesības) ......................upē, ........... pagastā, Ventspils novada iekšējo ūdeņos, 

kuras dod iespēju izmantot zvejā šim līgumam pievienotajā protokolā kārtējam nomas gadam 

(turpmāk – protokols; pielikums Nr.1) noteikto zvejas rīku skaita limitu. Protokols 

pievienojams šim līgumam un ir neatņemama tā sastāvdaļa. 

 

II. Iznomātāja pienākumi 
1. Iedalīt zvejas tiesību Nomniekam zvejas rīku skaita limitu katram nomas termiņa gadam, 

pamatojoties uz Iznomātāja pārziņā esošo pieļaujamo zvejas rīku skaita limitu. 

2. Ievērot Nomnieka prioritāti, saņemot papildu nozvejas limitu vai palielinot izmantojamo 

zvejas rīku skaita limitu. 

3. Vienpusēji samazinot Nomniekam iedalīto zvejas rīku skaita limitu, nodrošināt normatīvo 

aktu prasību izpildi, kas paredz gadījumus un nosacījumus vienpusējai limitu samazināšanai. 

 

III. Nomnieka pienākumi 
1. Izmantot iznomātās zvejas tiesības, nepārsniedzot protokolā norādīto zvejas rīku skaita 

limitu, līgumā noteiktajā ūdenstilpē, tās daļā, zvejas vietā, kā arī ievērot ar Iznomātāja lēmumu 

vienpusēji samazināto zvejas limitu, ja tāds tiek pieņemts atbilstoši šā līguma II. nodaļas 3. 

punktam. 

2. Šā līguma IV. punktā un protokolā noteiktajā kārtībā un termiņos kārtot zvejas tiesību nomas 

maksājumus. 

3. Nesākt iznomāto zvejas tiesību izmantošanu pirms zvejas atļaujas (licences) saņemšanas. 

4. Nodrošināt savlaicīgus un precīzus ierakstus zvejas žurnālā saskaņā ar rūpnieciskās zvejas 

noteikumiem. 

5. Veicot zveju un ar to saistītu citu saimniecisko darbību, nodrošināt normatīvo aktu un 

kompetento valsts un pašvaldību institūciju izvirzīto prasību ievērošanu, tai skaitā attiecībā uz 

zvejniecību, vides aizsardzību un tauvas joslas izmantošanu. 

6. Novērst un atlīdzināt ar savu darbību videi nodarītos zaudējumus. 

7. Nenodot iznomātās zvejas tiesības trešajām personām. 

8. Uzrādīt Iznomātājam, viņa pilnvarotajām personām un kontrolējošo valsts institūciju 

pārstāvjiem pēc viņu pieprasījuma zvejas žurnālu un izmantojamos zvejas rīkus. 

 

IV. Nomas maksa 
1. Zvejas tiesību nomas maksa neatkarīgi no nomas līguma kopējā termiņa tiek noteikta uz 

gadu, pamatojoties uz protokolā noteikto zvejas rīku skaita limitu un ievērojot zvejas vietu. 

2. Zvejas tiesību nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejas tiesību 

nomas maksas apmēru. 



 

 

3. Nomnieks, kam iedalīts zvejas rīku skaita limits zvejai iekšējos ūdeņos, maksu par nomu 

samaksā līdz attiecīgā gada 30. jūnijam protokolā noteiktajā kārtībā.  

4. Citās pašvaldībās reģistrētiem zvejas tiesību nomniekiem ir jānorēķinās par piešķirtajām 

nomas tiesībām līdz zvejas tiesību nomas līguma un protokola parakstīšanai. 

5. Ja Nomnieks maksu par zvejas tiesību nomu nesamaksā šā līguma 4. nodaļas 3. punktā vai 

protokolā noteiktajos termiņos, aprēķina kavējuma naudu 0,5 % (nulle komats piecu procentu) 

apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu. Šajā gadījumā zvejas atļaujas 

(licences) izmantošana saskaņā ar zvejniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem tiek apturēta 

vai anulēta un zvejas tiesību nomas turpmāka izmantošana atlikta līdz parāda dzēšanai. 

6. Ja attiecīgajā gadā Nomniekam normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos atbilstoši šā līguma 

II. nodaļas 3. punktam ar Iznomātāja vienpusēju lēmumu tiek samazināts zvejas rīku skaita 

limits, nomas maksa, kas līdz samazinājuma noteikšanas dienai jau ir samaksāta saskaņā ar 

protokolu, netiek pārrēķināta. Ja nozvejas apjoma limits tiek iemainīts vai nodots citam 

nomniekam, šā otra nomnieka zvejas tiesību nomas maksas apmērs tiek samazināts par 

iemainīto vai nodoto limita daļu, par kuru jau ir samaksāta zvejas tiesību nomas maksa. 

6. Ja attiecīgajā gadā Nomniekam ar viņa piekrišanu tiek palielināts izmantojamā zvejas rīku 

skaita limits (arī ja limits tiek iemainīts vai saņemts no cita nomnieka), maksa par nomu tiek 

aprēķināta un maksāta atsevišķi protokolā noteiktajā kārtībā. Papildlimits apmaksājams 10 

dienu laikā pēc tā noformēšanas protokolā. Ja nozvejas apjoma limits iemainīts vai saņemts no 

cita nomnieka, Nomnieks apmaksā tikai to papildlimita daļu, par kuru otrs nomnieks nav 

samaksājis zvejas tiesību nomas maksu. 

 

V. Nepārvaramas varas apstākļi 
1. Šā līguma puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kuru darbība sākusies pēc līguma 

noslēgšanas un kurus iepriekš nevarēja ne paredzēt, ne novērst. 

2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, triju darbdienu laikā par šādiem 

apstākļiem rakstiski jāpaziņo otrai pusei. Ziņojumā norāda, cik ilgā laikposmā ir iespējama 

līgumā noteikto saistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma šādam ziņojumam pievieno 

izziņu, ko izsniegusi kompetenta valsts institūcija un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu 

un raksturojumu. Ja šāds ziņojums nav iesniegts vai ir iesniegts ar nokavēšanos, vainīgais 

kompensē radušos zaudējumus. 

3. Ja šajā līgumā paredzēto nosacījumu izpilde nepārvaramas varas apstākļu darbības dēļ tiek 

aizkavēta vairāk nekā trīs mēnešus, abām pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, par to 

rakstiski paziņojot otrai pusei. 

 

VI. Līguma darbības laiks 
1. Šis līgums ir spēkā no 20___. gada ___. _______ līdz ______. gada ___. __________. 

2. Ja nomnieks līguma darbības laikā godprātīgi pilda šā līguma saistības, Iznomātājs dod 

viņam priekšroku, slēdzot jaunu līgumu vai pagarinot šā līguma darbību uz jaunu periodu. 

3. Pusēm vienojoties normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, līguma darbību var apturēt. 

4. Līguma darbības apturēšana nemaina šā līguma VI. nodaļā 1. punktā noteikto līguma 

darbības termiņu. 

 

VII. Līguma darbības izbeigšanās 

1. Līguma darbību var izbeigt pēc abpusējas vienošanās. 

2. Iznomātājs var prasīt nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja Nomnieks: 

2.1. nepilda šā līguma noteikumus; 

2.2. pārkāpj zivsaimniecības nozares darbību regulējošos normatīvos aktus; 

2.3. savas zvejas tiesības nodevis trešajām personām; 

2.4. sešu mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas nav sācis šajā līgumā noteiktās darbības 

iznomāto zvejas tiesību reālai izmantošanai. 

3. Nomnieks var prasīt nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja: 

3.1. Iznomātājs nepilda līguma nosacījumus; 



 

 

3.2. Iznomātājs vai ar viņa ziņu trešās personas traucē Nomniekam saņemt pilnībā to 

labumu, ko var dot šis līgums. 

4. Šis līgums tiek pārtraukts saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām, ievērojot Zvejniecības 

likuma 8. pantu. 

 

VIII. Strīdu izskatīšanas kārtība 
1. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties šā līguma darbības gaitā, Iznomātājs un 

Nomnieks risina sarunu ceļā. 

2. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu izskata Latvijas Republikas normatīvo aktu kārtībā. 

 

IX. Noslēguma nosacījumi 
1. Iznomātājs un Nomnieks garantē, ka tiem ir attiecīgas pilnvaras parakstīt šo līgumu un 

uzņemties tajā noteiktās saistības. 

2. Līgums parakstīts divos eksemplāros uz 3 lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem 

viens glabājas pie Iznomātāja, otrs – pie Nomnieka. 

3. Līgumam ir pievienots sekojošs pielikums: 

3.1. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokols, Pielikums Nr. 1. 

 

X. Līgumslēdzēju pušu rekvizīti: 

 

Iznomātājs                                          

Ventspils novada pašvaldība, 

Reģ. Nr. 90000052035,  

Skolas ielā – 4, Ventspils, LV-3601,  

Tālrunis 63629450 

e-pasts info@ventspilsnd.lv 

 

______________________________ 

Nomnieks 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

mailto:info@ventspilsnd.lv


 

 

Pielikums Nr.4 

Kārtība, kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas  

tiesību nomas līgumi Ventspils novada iekšējos ūdeņos 
 

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokols Nr.____ 

par zvejas limitu un nomas maksu 20____.gadā 

 

Noslēgts _______________________ , ________________________ 
   (datums)      (vieta) 

Nomnieks, īstenojot līgumā piešķirtās rūpnieciskās zvejas tiesības, saņem zvejas limitu (nozvejas limits vai/un zvejas rīku skaita limits) 
 

________________________________________________________________________________ 
(ūdenstilpe, tās daļa, zvejas rajons vai vieta) 

un kārto nomas maksājumus šādā apmērā: 

Nr. 

p.k. 

Limita, 

papildlimita 

piešķiršanas 

datums 

Limita, 

papildlimita 

objekts (zivju 

suga vai zvejas 

rīks) 

Limita 

vienība 

(tonna, 

gabals, 

metrs) 

Zvejas 

dienu skaits 

(ja 

paredzēts) 

Limita 

apjoms 

(tonnas, 

gabali, 

metri) 

Nomas 

maksa par 

limita 

vienību 

(euro) 

Nomas maksa 

par limitu, 

papildlimitu 

(euro) 

Papildmaksājumi 

saskaņā ar līgumu 

vai protokolu 

(atvieglojumi) 

(euro) 

Kopējā 

nomas 

maksa  

(euro) 

Kopējā 

maksa 

(euro) 

Iznomātāja 

paraksts 

Nomnieka 

paraksts 

                          

                          

                          
 

1. Šajā protokolā Iznomātājs un Nomnieks vienojas par šādiem papildu nosacījumiem:  
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Līgumslēdzēju pušu rekvizīti: 

Iznomātājs 

Ventspils novada pašvaldība, 

Reģ. Nr. 90000052035,  

Skolas ielā – 4, Ventspils, LV-3601,  
 

______________________________ 

Nomnieks 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 


