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ka lasi!Paldies, 

Lai gan Latviju nevarētu 
saukt par hokeja lielvalsti, 
tomēr vēsu attieksmi pret 

šo komandas sportu mums nevarētu 
pārmest. Vērojot, kas notiek uz ledus 
laukuma, varam kļūt diezgan tempe-
ramentīgi. Aktīvie hokeja līdzjutēji zina, 
kādas emocijas valda hokeja arēnā, 
cik dažbrīd nokaitēta var būt atmosfē-
ra uz ledus un skatītāju tribīnēs. Izšķi-
rošajos brīžos atrisinājums tiek gaidīts 
no viņiem – vīriem strīpainos kreklos, 
hokeja tiesnešiem jeb arbitriem.

Eduards Odiņš ir starptautiska līme-
ņa tiesnesis ar trīsdesmit gadu piere-
dzi šajā darbā. Viņš noteikti ir viens no 
pieredzes bagātākajiem un starptau-
tiski titulētākajiem latviešu hokeja ties-
nešiem. Šogad Ziemas olimpiskajās 
spēlēs Pekinā hokeja tiesnešu rindās 
no Latvijas būs viņa kolēģis Andris An-
sons, kurš par savu pieredzējušāko 
kolēģi televīzijas sporta raidījumā atzi-
nis: „Neviens latviešu hokeja tiesnesis 
nav bijis četras reizes atzīts par „Zel-
ta svilpes” ieguvēju. Starptautiskajā 

līmenī viņš jau to sniegu bija izgājis, 
man bija tikai pa viņa pēdām jāiet, un 
tas jau bija vieglāk.”
Ar Eduardu Odiņu tiekamies pāris die-
nas pirms gadu mijas, kad uz dažām 
dienām viņam ir iespēja pabūt mājās 
pie ģimenes. Zinu, ka hokejs ir fiziski 
smags sporta veids, kur nepieciešams 
augsts fiziskās sagatavotības līmenis. 
Arī par traumām hokeja laukumā dzir-
dēts daudz. Mēs vēlējāmies noskaidrot – 
vai viegli būt hokeja tiesnesim, un kādas 
sekas šis darbs atstāj uz veselību? 

ANTA BLUMBERGA

KAD FEBRUĀRA NUMURS NONĀKS PIE LASĪTĀJIEM, PEKINĀ SĀKSIES 
ZIEMAS OLIMPISKĀS SPĒLES. TIEŠI PIRMS DIVDESMIT GADIEM PIRMO 
REIZI ZIEMAS OLIMPISKAJĀS SPĒLĒS, KAS TOREIZ NOTIKA SOLTLEIKSITIJĀ 
(ASV), STRĀDĀJA ARĪ LATVIEŠU HOKEJA TIESNESIS EDUARDS ODIŅŠ. 
VIŅŠ BIJA PIRMAIS HOKEJA ARBITRS NO LATVIJAS OLIMPISKO SPĒĻU 
VĒSTURĒ. ŠOBRĪD VIŅŠ AKTĪVI TURPINA PROFESIONĀLĀS DARBA GAITAS 
KONTINENTĀLAJĀ HOKEJA LĪGĀ (KHL), KUR ČETRAS REIZES ATZĪTS 
PAR LABĀKO TIESNESI, KĻŪSTOT PAR ČETRKĀRTĒJU „ZELTA SVILPES” 
IEGUVĒJU.

DOSJÉ
EDUARDS ODIŅŠ
•  Par hokeja tiesnesi strādā jau 30 gadu.

•  Savas karjeras laikā tiesājis vairāk  
nekā 3000 oficiālo spēļu.

•  14 gadus ir KHL galvenais tiesnesis.

•  Četras reizes – 2011., 2013., 2014. un  
2016. gadā – atzīts par KHL labāko tiesnesi, 
iegūstot „Zelta svilpes” apbalvojumu. 

•  KHL – ap 750 spēļu, no tām 112 play-off.

•  NOZĪMĪGĀS SPĒLES KARJERĀ:
•  Ziemas olimpiskās spēles Soltleiksitijā  

(ASV) 2002. gadā.
•  Pieci pasaules čempionāti vīriešiem elitē  

(1997., 1999., 2001., 2011. un 2017. gadā).
•  Piecas finālu spēles KHL (2011., 2013., 2014., 

2016. un 2018. gadā).
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Uz slidām kopš 
bērnības
Bērns hokejists ir daudzu vecāku sap-
nis. Eduards Odiņš pirmo reizi uz sli-
dām nostājās piecu gadu vecumā. 
Gluži kā vairums topošo hokejistu. 
Pirms viņš kļuva par tiesnesi, izmēģi-
nāja savas spējas hokeja laukumā kā 
spēlētājs. „Piecu gadu vecumā man 
vecāki uzdāvināja daiļslidošanas sli-
das. Pāris reizes mamma palīdzēja 
tās sašņorēt, bet tad es pats sāku iet 
uz slidotavu. Man ļoti iepatikās slidot. 
Reiz pie manis pieslidoja viens puisis 
un teica, ka Daugavas stadionā ir ho-
keja treniņi. Vēlāk mēs ar šo puisi spē-
lējām vienā komandā „Latvijas bērzs 
76”,” atceras Eduards Odiņš. Divus 
gadus pēc tam, kad viņš pirmo reizi 
nostājās uz slidām, sākās nopietni tre-
niņi. Vecāki gan par to „tika informē-
ti”, kad mazais hokejists treniņus bija 
apmeklējis jau pāris mēnešus. „Vecā-
ki uzzināja, ka apmeklēju treniņus, jo 
palūdzu viņiem, lai man nopērk hoke-
ja slidas,” stāsta tiesnesis. Sākumā tre-
niņi bija trīs reizes nedēļā, bet sporta 
skolā „Latvijas bērzs” mazajam hoke-
jistam nācās trenēties piecas reizes 
nedēļā. Lai gan šajā sporta skolā jau 
bija profesionāla attieksme pret hoke-
ju, kā jau daudziem vecākiem, sūtot 
savu bērnu hokejā, pirmā doma nebija 
izaudzināt profesionālu hokejistu. Pri-
mārais bija, lai bērns aktīvi un saturīgi 
pavadītu laiku. 
Fiziskā slodze gan treniņos bija liela. 
„No mums gribēja izspiest visu iespē-
jamo. Tāda bija padomju hokeja sko-
la,” atceras Eduards Odiņš. Viņš gan 
piebilst, ka, iespējams, mūsdienu jau-
no hokejistu treniņi daudz neatšķiras 
no tiem, kādi bija viņa laikā. „Kaut kā-
dā mērā noteikti ir progress, jaunas 
metodes, jauni vingrinājumi, bet galve-
nā atšķirība varētu būt tā, ka tagad ve-
cākiem par visu ir jāmaksā no saviem 
līdzekļiem, mums tas viss bija bez 
maksas,” paskaidro tiesnesis. 

Mainīt virzienu
Līdz pat divdesmit gadu vecumam 
Eduards Odiņš turpināja spēlēt hoke-
ju, tomēr paralēli radās vēlme pamē-
ģināt kaut ko jaunu hokeja laukumā. 
Viņš piebilst: „Iespējams, man tomēr 
kaut kā pietrūka.” Jau tad, kad viņam 

bija sešpadsmit gadu, radās doma pa-
mēģināt, kā tas ir – būt par tiesnesi. 
„Pēc dabas esmu maksimālists. Es re-
dzēju, ka laukumā ir par mani labāki 
spēlētāji. Sapratu, ka nebūšu izcils ho-
kejists, tāpēc nolēmu pamēģināt tiesā-
šanu. Bija pavasaris, kad es piezvanīju 
uz Latvijas Hokeja federāciju, lai no-
skaidrotu, kādas man ir iespējas kļūt 
par tiesnesi. Tad man iedeva hokeja 
tiesneša grāmatiņu, es iepazinos ar vi-
su nepieciešamo, kas man būtu jāzi-
na, nokārtoju eksāmenu un jau augus-
tā nostājos uz slidām tiesneša kreklā,” 
stāsta tiesnesis. Pirmie soļi kā hoke-
ja tiesnesim Eduardam Odiņam bi-
ja bērnu spēļu tiesāšanā. Viņš atzīst, 
ka sākums bija grūts un bija sajūta, ka 
nesaproti, kas īsti jādara. Tā soli pa so-
lim, līdz kļuva skaidrāks, kas jādara 
tiesnesim uz laukuma. Astoņpadsmit 

gadu vecumā Eduardam Odiņam jau 
bija starptautiskā tiesneša licence, kas 
ļāva tiesāt starptautiska līmeņa spēles. 
Pirmais starptautiskais turnīrs, kuru 
Eduards Odiņš tiesāja, bija 1995. gadā 
Eiropas čempionāta spēle sievietēm, 
kas notika Rīgā. Kopš tā laika viņa tie-
sātās hokeja spēles ir mērāmas vairā-
kos tūkstošos. Viņš bijis gan līnijtiesne-
sis, gan galvenais tiesnesis. 

Stress un negācijas 
spēles laukumā
Starptautiskā Hokeja federācija, vado-
ties pēc pieredzes, noteikusi, ka ho-
keja tiesnesis savu profesionālo darbu 
var veikt līdz piecdesmit gadu vecu-
mam. Protams, ja veselība atļauj, uz 
laukuma var palikt arī līdz sešdesmit 
gadu vecumam. Tomēr, kā jau katrā 

„PĒC DABAS ESMU MAKSIMĀLISTS. ES REDZĒJU, 
KA LAUKUMĀ IR PUIŠI, KAS IR PAR MANI LABĀKI 

SPĒLĒTĀJI. SAPRATU, KA NEBŪŠU IZCILS 
HOKEJISTS, TĀPĒC NOLĒMU PAMĒĢINĀT 

TIESĀŠANU.”

Ar brāli 
Kasparu un 
māsīcu Ilonu 
Vankūverā.

Tiesnešu fiziskajai sagatavotībai 

ir jābūt tikpat labai kā hokejistiem.

Ar ģimeni.
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profesijā, arī tiesneša darbā ir ne ma-
zums tieši šai profesijai raksturīgo fak-
toru, kas var iedragāt veselību. Viens 
no tādiem noteikti ir stress, kura šajā 
arodā nekad netrūkst. „Mēs visi esam 
cilvēki, un katrs atbild par savu darbu. 
Hokeja tiesnesim katra spēle ir atšķi-
rīga, un lielāko stresu rada atbildība. 
Desmit tūkstoši cilvēku tribīnēs tic un 
paļaujas uz tiesneša lēmumu. Hokejs 
ir komandas spēle, kur ir miljonu bu-
džets. Nepatīkamākie mirkļi ir tie, kad 
jūti, ka netiek cienīts tavs darbs – kad 
cilvēki nezina noteikumus, viņi neciena 
tevi ne tikai kā tiesnesi, bet arī kā cil-
vēku. Tur ir gan spēlētāji, gan publika. 
No spēlētājiem reti var just negācijas, 
bet publika gan mēdz kliegt un lamāt 
tiesnesi. Ļoti nepatīkamus mirkļus daž-
kārt hokeja tiesnešiem nākas piedzī-
vot tieši bērnu čempionātos, kur vecā-
ki ir tie, kas nesaprot, ka arī tiesneši ir 
cilvēki. Krasi atšķirīga attieksme ir, tie-
sājot KHL spēles. Tur jau ir krietni aug-
stāks profesionālais līmenis. Lai varētu 
strādāt par tiesnesi, ir jābūt principiā-
lam. Situācijās, kad uz mani kliedz vie-
na komanda, treneris, otra komanda, 
līdzjutēji, ir jāpieņem pareizais 

lēmums, neskatoties ne uz ko. Ja ir bi-
jusi strīdīga situācija, pēc tam to ana-
lizēju – kāpēc tāda bija, kāpēc es to 
pieļāvu, bet, ja kļūdas nebija, tad anali-
zēju, kāpēc tāda bija publikas reakcija. 
Varbūt vajadzēja parunāt ar komandas 
treneriem, komandas kapteini? Ar līdz-
jutējiem gan mēs nerunājam, tas jau ir 
cits stāsts. Dažkārt pēc spēles ir grū-
ti aizmigt, un miegs atnāk tikai uz rīta 
pusi,” tiesneša darba specifiku atklāj 
Eduards Odiņš. Psiholoģiskā sprie-
dze tiesneša darbā ir ļoti spraiga, ir jā-
prot ne tikai pieņemt lēmumu, bet arī 
to izskaidrot. „Tagad, ar šodienas pie-
redzi, man ir vieglāk saprast, kur un 
kāpēc esmu kļūdījies, pirms divdes-
mit gadiem tas bija daudz grūtāk,” pie-
bilst tiesnesis. Lai izturētu psiholoģisko 
spriedzi, KHL tiesnešiem ir iespēja sa-
ņemt psiholoģisko palīdzību, ja tas ne-
pieciešams.

Bez traumām neiztikt 
arī tiesnešiem
Hokeja tiesneša darbs ir ne tikai stre-
sa un spriedzes pilns, tas ietekmē arī 
fizisko ķermeni. Arī Eduardam nācies 

piedzīvot ne vienu vien ar profesiju 
saistītu problēmu. Viņam bijusi mugur-
kaula protūzija, kur labi līdzējusi fiziote-
rapija. Lielākoties tiesnešiem pēc vai-
rāku gadu pavadīšanas uz ledus rodas 
problēmas ar ceļiem. Lielā slodze, ko 
slidojot nākas izturēt kājām, atstāj se-
kas. Arī Eduardam Odiņam 2015. ga-
dā tika veikta meniska operācija, pēc 
kuras bija nepieciešama rehabilitācija – 
bija jāvingro fizioterapeita vadībā. 
Daļu veselības problēmu, ar kurām nā-
kas sastapties tiesnešiem, tiešām va-
rētu dēvēt par arodslimībām. Tomēr 
dažkārt nākas piedzīvot kādu nopiet-
nu traumu un sagatavoties šādam brī-
dim, lai arī to paredzēt nav iespējams. 
Ir zināms, ka hokejistiem bieži traumas 
rada hokeja ripa. Savainojumi mēdz 
būt visai nopietni. Ripa mēdz trāpīt arī 
tiesnešiem. „Mums, tiesnešiem, lielā-
kā daļa traumu neatšķiras no tām, ar 
kurām nākas saskarties hokejistiem. 
Atšķirība ir tikai tāda, ka mums nav 
tik nopietna ekipējuma. Ja trāpa ar ri-
pu, gadās, ka tiek izsisti zobi, salauzts 
žoklis, man personīgi reiz ar nūju atrā-
va ausi, bet pēc tam piešuva,” stāsta 
Eduards Odiņš.

„STARPTAUTISKĀ 
HOKEJA 

FEDERĀCIJA 
NOTEIKUSI, 
KA HOKEJA 

TIESNESIS SAVU 
PROFESIONĀLO 

DARBU VAR 
VEIKT LĪDZ 50 

GADU VECUMAM. 
PROTAMS, JA 

VESELĪBA ATĻAUJ, 
UZ LAUKUMA VAR 
PALIKT ARĪ LĪDZ 60 
GADU VECUMAM.”
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tikpat nopietni kā hokejistiem. Lai gan 
varētu šķist, ka tiesneša rosīšanās uz 
ledus laukuma fiziski ir krietni vieglāks 
darbs, tā nebūt nav. Ne tikai fiziskās 
sagatavotības treniņi ir nopietni, bet arī 
par savu dzīvesveidu ir jārūpējas, lai 
saglabātu fizisko formu. „Es visu lai-
ku sekoju līdzi, lai man nebūtu liekā 
svara, ievēroju veselīga uztura princi-
pus, alkoholu lietoju minimāli, un gal-
venais ir nepārēsties,” piebilst Eduards 
Odiņš. Starp citu, KHL tiesneši var tikt 
sodīti, ja viņiem ir liekais svars. Tas tiek 
pārbaudīts divas, trīs reizes sezonā, un 
sods var būt līguma laušana. 
Bez fiziskām traumām un psiholoģis-
kās spriedzes varētu teikt, ka hokeja 
tiesneša darba specifika prasa teju vi-
su laiku atrasties ceļā, kas sastāv no 
nemitīgiem pārbraucieniem. KHL spē-
les notiek dažādās pilsētās, kas var at-
rasties dažādās laika joslās. No rīta 
doties uz lidostu, vairākas stundas li-

dojuma, nedaudz atpūtas viesnīcā, tad 
spēle, atkal viesnīca, tad lidmašīna, lai 
atgrieztos mājās vai dotos uz nākamo 
vietu, kur jāpilda tiesneša pienākumi. 
Organismam ir ko turēt, kaut gan ar 
laiku arī pie tā var pierast. „Jo tālāk no 
Rīgas, jo laika starpība ievērojamāka. 
Piemēram, es atgriežos mājās no Ha-
barovskas vakarā, aizmiegu, pamos-
tos, un atkal ir vakars. Mums ar viņiem 
ir astoņu stundu laika starpība. Tāds ir 
mans darbs, un man tas patīk. Ja vairs 
nepatiks, tad novilkšu slidas un viss,” 
atklāj Eduards Odiņš. Atbildot uz jau-
tājumu par to, kas šajā darbā ir vispatī-
kamākais, tiesnesis atjoko: „Kad spēle 
ir beigusies un es stāvu dušā!” 

Bērniem jāļauj 
izvēlēties
Kad pirms gadu mijas tiekamies ar 
Eduardu Odiņu, viņš stāsta par pare-
dzamo janvāra spēļu grafiku. Tobrīd 
tas, kā jau ierasts, solās būt visai dar-
bīgs: „3. janvāris Novosibirskā, 5. – 
Maskavā, 7. – Sanktpēterburgā, 12. 

janvārī atgriezīšos Rīgā, 17. došos uz 
Sočiem, 19. būšu Maskavā, 21. – Ufā, 
bet 22. janvārī atgriezīšos Rīgā.” Tad 
vēl nav zināms, ka savas korekcijas 
spēļu grafikā ieviesīs omikrons, un lie-
lākā daļa gada pirmā mēneša būs jā-
pavada Rīgā. Ar to šobrīd jārēķinās arī 
hokeja pasaulē, tāpat kā ar tribīnēm 
bez skatītājiem. „Mums ir ierobežoju-
mi un visu laiku jāskatās, kur un kādi 
tie ir. Arī tas, vai spēle notiek ar publiku 
vai bez, ir atkarīgs no ierobežojumiem 
konkrētajā vietā. Viss ir atkarīgs no ap-
gabala. Piemēram, Habarovskā arēnā 
ir vieta desmit tūkstošiem skatītāju, bet 
atļauti ir piecsimt. Protams, spēles bez 
publikas – tas ir skumji. Tās ir kā treni-
ņu spēles. Tiesnesis gan savā darbā 
tāpēc nevar atslābt, viņa atbildību pub-
likas neesamība nekādi nemazina,” at-
zīst Eduards Odiņš. 
Kovids izjaucis tiesneša spēļu grafiku, 
bet ļāvis vairāk pabūt mājās kopā ar 

ģimeni. Eduardam Odiņam ir divi dē-
li, vienam ir 22, otram – 9 gadi. Latvijā 
daudzu vecāku sapnis ir, lai viņu bēr-
ni spēlētu hokeju. Eduarda Odiņa dēli 
spēlē futbolu, vecākais dēls gan arī sā-
cis tiesāt hokeja spēles. Uz jautājumu, 
kāpēc viņa dēli nespēlē hokeju, ties-
nesis atbild: „Svarīgi, lai bērns pats iz-
lemj, ko viņš vēlas, nevis darbojas tajā 
sporta veidā, ko vēlas vecāki. Abi ma-
ni dēli izvēlējās futbolu. Uzskatu, ka 
svarīgi ir bērnu informēt par dažādiem 
sporta veidiem, ļaut viņam pamēģināt. 
Mums ir basketbols, volejbols, hand-
bols, arī dažādi individuālie sporta vei-
di. Kāpēc viņu sūtīt uz futbolu vai ho-
keju, ja viņam labāk patīk, piemēram, 
šahs vai badmintons?” pārliecināts 
Eduards Odiņš.
Atvadoties jautāju Eduardam Odiņam, 
cik augstā līmenī Latvijā hokejs ir at-
tīstīts. Viņš pārliecinoši atbild: „Aug-
stākajā līmenī. Tas ir ļoti vienkāršs al-
goritms – valstsvienībās, olimpiskajās 
spēlēs, pasaules hokeja čempionātos 
spēlē elites spēlētāji. Mēs dodamies 
pareizajā virzienā.” 

„NE TIKAI FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS 
TRENIŅI IR NOPIETNI, BET ARĪ PAR SAVU 

DZĪVESVEIDU IR JĀRŪPĒJAS, LAI SAGLABĀTU 
FIZISKO FORMU.”

Smagākā trauma, ko nācies piedzī-
vot Eduardam Odiņam hokeja lauku-
mā, bija pirms trim gadiem – 2019. ga-
da janvārī. Tad atveseļošanās process 
prasīja vairāk nekā pusgadu. Negadī-
jums notika, tiesājot hokeja spēli Po-
doļskā. Ritēja vien spēles trešā minūte, 
kad, diviem spēlētājiem saskrienoties, 
tie abi uzslīdēja virsū tiesnesim, un vi-
si trīs ieslīdēja bortā. Sadursmes brī-
di fiksēja filmēšanas kameras, un no 
malas izskatījās, ka tāds nieks vien šis 
negadījums bija. Abiem sadursmē ie-
saistītajiem spēlētājiem tiešām nekā-
du seku nebija, bet Eduardam Odiņam 
kājas kauls bija lauzts divās vietās. Sā-
pes bija nežēlīgas, diemžēl pašā spē-
les sākumā laukumu nācās atstāt uz 
nestuvēm un doties vairāku mēnešu 
piespiedu atvaļinājumā. Pēc tam ar 
vienas dienas starplaiku sekoja divas 
operācijas, bet vēlāk desmit mēnešus 
ilgs rehabilitācijas posms. „Trīs mēne-
šus biju uz kruķiem, pēc tam sāku mā-
cīties staigāt, bija jāveic īpaši vingroju-
mi, ko izpildīju katru dienu. Ne mazāk 
kā stundu dienā arī darbojos uz velo-
trenažiera, bet vasarā – kaut kad jūni-
ja beigās, jūlija sākumā es jau uzvilku 
slidas. Protams, es vēl kliboju, par nor-
mālu slidošanu to nevarēja saukt, pa-
tiesībā uz to bija diezgan grūti skatī-
ties, bet ar kaut ko bija jāsāk. Tiesneša 
darbā es atgriezos tā paša gada no-
vembrī. Jāatzīst, ka galvenā motivāci-
ja rehabilitācijas procesā arī bija vēlme 
atgriezties darbā,” atceras KHL ties-
nesis. Viņš arī atzīst, ka šobrīd nekā-
das sekas pēc traumas vairs nejūt. To-
mēr līdz laikam, kad 2021. gada aprīlī 
tika izņemti dzelži, kas bija ievietoti kā-
jā, zināmas bailes viņam bija. „Kamēr 
man kājā bija dzelži, es biju uzmanīgs, 
ja radās kādas līdzīgas situācijas, bet, 
kad tos izņēma, es traumu aizmirsu, 
psiholoģiski vairs par to nedomāju,” 
saka Eduards Odiņš. Tiesnesis piekrīt, 
ka hokejs ir traumatisks sporta veids, 
pajokojot, ka šahs tomēr šajā ziņā esot 
vēl bīstamāks. 

Fiziskās formas 
uzturēšana tikpat 
nopietna kā 
hokejistiem
Hokeja spēle ne tikai ikvienam spēlē-
tājam prasa milzu enerģiju, bet arī ties-
nesim. Tāpēc arī treniņi tiesnešiem ir 
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Dārzs 
burciņā

IEVĀRĪJUMI ● VĪRIEŠU ZAPTES ● ČATNIJI ● MARINĒJUMI ● ZIEMAS SALĀTI ● MĒRCES ● GARŠAUGU UZLĒJUMI

KONSERV JAM���� VASARA

           GARDAS  RECEPTES100

IZDEVNIECĪBA         DIENAS ŽURNĀLI

IZDEVNIECĪBA         DIENAS ŽURNĀLI

IZDEVNIECĪBA         DIENAS ŽURNĀLI

IZDEVNIECĪBA         DIENAS ŽURNĀLI

2,09 EUR

„Dārza Pasaules” gada 

abonentiem bez maksas

DĀRZA PASAULES 
BIBLIOTĒKA ����/NR.� ����

 ogas ● augļus ● dārzeņus ● sēnes

Zaļo tomātu salāti

Marinēti kāposti Ābolu–dzērveņu 

ievārījums

Plūmju mērce

Biešu salāti Ērkšķogu 

ievārījums

Kabaču–paprikas 

salāti
Marinēti gurķi

Grilēti saldie  

pipari burciņā

Viskraukšķīgākie 

skābētie gurķi ziemai Marinētas sēnes

Abonentiem  
dāvanā:

dārza pasaules kalendārs -  
janvārī

speciālizdevums -  
jūlijā


