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Lelde Petrāne, Voldemārs Oliņš, biznesa portāls Db.lv, 2007. gada 31. oktobris 10:22
Db.lv rīcībā nonākusi sarakste un audio ieraksti, kas rāda bijušā Parex bankas darbinieka Džona Kristmasa (John
Christmas) nesekmīgos mēģinājumus vairāku gadu laikā pierādīt Parex bankā it kā notikušas nelikumības. Jāpiezīmē,
ka viņa sūdzības FKTK un VID ir pārbaudījis un nav konstatējis pārkāpumus. Savukārt Kristmasa kungs jūtas
apdraudēts, pametis Latviju un turpina mēģināt pierādīt savu taisnību ārvalstu institūcijās.
Kā norāda Džons Kristmass, viņš ir sācis strādāt Parex bankā 2002. gada maijā. 2004. gada vasarā viņa rīcībā esot
nonākusi informācija par krāpnieciskiem darījumiem, par ko viņš slepeni esot informējis vairākas finanšu iestādes
uzraugošas institūcijas. Savukārt 2004. gada oktobrī viņš esot atlaists no darba, kā iemeslu minot sliktas latviešu
valodas zināšanas.
Džons Kristmass Db.lv arī piegādāja audio ierakstus, kuros, iespējams,
norisinās viņa saruna ar bijušo Parex Asset Management vadītāju Guntaru Vītolu, kuru laikā tiek mēģināts panākt
izlīgumu. Db.lv mēģināja sazināties ar Guntaru Vītolu, lai iegūtu papildus informāciju, tomēr visi mēģinājumi bija
neveiksmīgi.
Kā liecina Džona Kristmasa sniegtā informācija, viņu sazināties ar Db.lv iedvesmojis 22.oktobra raksts portālā par to, ka
Rīgā būs jauni trolejbusi, kas izmaksās 63 miljonus latu. Dž. Kristmass norāda, „manā rīcībā ir informācija par
krāpniecībām, kas tika veiktas, uzņēmumam Rīgas Satiksme pirms pāris gadiem iegādājoties autobusus, kuru
finansēšanu veica Parex banka. Es zinu šo informāciju, jo savulaik biju Parex bankas darbinieks,” viņš norāda,
piebilstot: „Es zinu arī to, ka šī informācija ir ļoti bīstama, jo es to sniedzu Latvijas Prokuratūrai un atbildes reakcija no
Parex bankas bija, ka Latvijas Prokuratūra strādā Viktora Krasovicka (Parex līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs
Viktors Krasovickis – red.) pakļautībā un es saskaršos ar kriminālām apsūdzībām, ja vien neparakstīšu vēstuli, kurā ir
nepatiesa informācija, par to, ka es meloju, ka Parex banka ir iesaistība krāpnieciskos darījumos. Es šos draudus
ierakstīju.”
Apkopojot Dž. Kristmasa sniegto informāciju var secināt, ka viņš Parex banku un ar to saistītas personas vaino
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krāpšanā, finansējot Rīgas Satiksmes autobusu iegādi, draudos viņam un citiem cilvēkiem, aplokšņu algu maksāšanā
un vēl dažādos noziegumos. Tā kā viņš šo informāciju izplatījis tālāk, viņš esot saņēmis draudus no Parex bankas
vadības un bijis spiests pamest Latviju.

Rīgas p
ar augš
ēku un
starpga

Cik saprotams no Dž. Kristmasa sniegtās informācijas, viņš uzskata, ka pārkāpti noteikumi, kas nosaka, ka kopējais
riska darījumu apjoms ar vienu personu vai savstarpēji saistītu personu grupu, kas nav saistīti ar kredītiestādi, nedrīkst
pārsniegt 25% no kredītiestādes pašu kapitāla. Tā rezultātā arī Parex novērtējums no reitingu aģentūru puses neesot
pareizs, uzskata Dž. Kristmass.

Se
Like

Tā kā visas Latvijas iestādes, kurās viņš ir cīnījies par savu taisnību, nav atklājušas pārkāpumus, šobrīd viņš mēģina šī
jautājuma izskatīšanā iesaistīt starptautiskas instutūcijas.
Lai noskaidrotu, kā šo informāciju komentē Parex banka, Db.lv nosūtīja elektronisku vēstuli Parex bankas Korporatīvo
komunikāciju speciālistam Viktoram Zaķim, uzdodot sekojošus jautājumus: „Vai šāda persona ir pie jums strādājusi, ja,
jā – kad un kādēļ šī persona pārtrauca darbu Parex bankā un kāds ir bankas skaidrojums šim konfliktam (ja tāds
pastāv), kurā viena daļa ir bijušā darbinieka pārliecība par krāpnieciskiem darījumiem autobusu iegādē (Rīgas
Satiksme, Parex), otra daļa – draudi šim cilvēkam? Vai un kā šis konflikts ir atrisinājies, vai arī - kā to ir plānots risināt?
”
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Parex bankas atbilde:
„Dž. Kristmass Parex bankā sāka strādāt 2002.gada 27.maijā un pārtrauca darba attiecības ar banku 2004.gada
8.novembrī pēc abu pušu savstarpējās vienošanās. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Dž. Kristmass kopš 2004. gada ar
līdzīga rakstura ziņojumiem ir vērsies ne tikai Jūsu pieminētajās organizācijās, bet arī vairākos desmitos citu cienījamu
Latvijas un ārvalstu organizāciju. Gan Latvijas regulators, gan auditori, gan mūsu vietējie un starptautiskie partneri ir
pilnībā izpratuši situāciju un akceptējuši Parex bankas viedokli. Līdz ar to mēs uzskatām, ka šis jautājums ir izsmelts.

Fotonedēļa
16. marts

Viktors Zaķis
Parex bankas Korporatīvo komunikāciju speciālists”
Savukārt Parex bankas vecākais viceprezidents Gene Zolotarevs, kura tiešā pakļautībā strādāja Dž. Kristmass, norādīja,
ka Kristmass atlaists, jo neesot spējis tikt galā ar saviem darba pienākumiem. Zolotarevs norādīja, ka nesaprot viņa
bijušā darbinieka motivāciju. Viņš norādīja, iespējams, Dž. Kristmasa uzņēmīgā darbība, informējot dažādas institūcijas
slēpjas faktā, ka viņa darba pienākumi esot bijuši, tādi, kas neprasījuši dziļu izpratni par finanšu jautājumiem.

Striptīzdejo
noskatījusi
vietu

Šā raksta pielikumā atrodama daļa no Dž. Kristmasa sniegtās informācijas biznesa portālam Db.lv – FKTK un VID
atbildes šai personai, kā arī, kā informē Dž. Kristmass, vienošanās, kādu viņam prasīja parakstīt Parex banka.
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Nabaga ārzemnieciņš apvainojies ka viņu šeit Latvijā atlaiduši no darba un tagad mēģina kautkā atriebties. Noteikti ka
Parex notiek kādas nelikumības tāpat kā visur citur, atraduši jaunumu.... Visu cieņu Parex speciālistiem kas tās prot tik
labi noslēpt, ka neviens nevar piesieties.
Atbildēt

targash

pirms 4 gadiem, 2007.11.02 16:43
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Apsaubams raksts, Kristmas vismaz vienreiz ir samelojis.

Kravas
Es me

Parex banka - drosaka vieta uzkrajumiem Latvija. Pagaidam stabilakas bankas Latvija nav bijis. Biezi sanak lasit
komentarus par to, ka skarbi notiek kreditu maksajumu piedzina, sorry nevari pacelt - nenem.

Krava
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Atbildēt

no

Johanson - jaukums

pirms 4 gadiem, 2007.10.31 16:41
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Ko tur prast noslēpt. Iepiķo attiecīgajiem cilvēciņiem, lai piever acis un viss kārtībā. Es neticu, ka kādu mahināciju var
noslēpt tā, ka nekad neatklāsi. Viss ir tikai gribēšanas jautājums.
Atbildēt

Anita

pirms 4 gadiem, 2007.11.01 22:53
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Parex banka nekad naw izcēlusies ar prstižu. Naw jau nekāds brīnums
Atbildēt

E-avīz

Johanson

pirms 4 gadiem, 2007.10.31 12:42
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Grūti jau kaut ko komentēt. IR jau daudz dzirdēts par Parexa melnajiem darījumiem, kā arī to, ka labāk kredītus tur
neņemt, citādi var palikt ar pliku dibenu uz ielas :) Nebūtu arī pārsteigums, ka tā izrādītos patiesība. BEt kaut ko izdarīt
Parexam - nez vai tas būs iepējams. Domāju, ka tur ir gali visos kantoros. Nez vai tur kāds kaut ko kustēsies vai
mēģinās kaut ko izmeklēt...
Atbildēt

2010.gada 02.februāris
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Visiem veiksmīgu dienu! :)

pirms 4 gadiem, 2007.10.31 21:29
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ja ir bijusas nelikumibas,vinas vajag pierādit!izskatās Kristmass k-gs pieradis dzivot uz zaļa zara,kuru ir
aplauzuši!izskatās,ka maziņš cilvēciņš grib atspārdīt lielu banku!lai aiziet sledz parexaa kontus,iznem naudu,un bus ok!a
uzvārds prikolīgs!hehe;)
Atbildēt

ab

pirms 4 gadiem, 2007.11.02 17:26
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SMIEKLIGI JEBKUR LATVIJA NOTIEK VIENADI VISUR NR.1 IR KUKULIS KADAM LIELAKS KADAM MAZAKS KADU
APDALA HA HA.
Atbildēt

Jānis B.
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Izskatās pēc kārtējā marazma! Cilvēciņš apvainojies uz savu darba devēju un tagad cenšas taisīt neslavu. Gan jau
ikviens lieāks uzņēmējs ir saksāries ar šādiem nekauņām!
Atbildēt
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Bērni, nebūs šogad jums dāvanas zem eglītes, jo Ziemassvētku vecītis būs kaut kur Ulbrokas mežos. Sakiet paldies
Parezam!!!
Atbildēt

cba

pirms 4 gadiem, 2007.10.31 12:27
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Nu ko var gribēt bankas, kas cēlusies no pusbandītiska grupējuma?

Reklāma

Atbildēt

Profesors

pirms 2 gadiem, 2010.02.02 16:29
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targash 02.11.07 16:42
Apsaubams raksts, Kristmas vismaz vienreiz ir samelojis.
Parex banka - drosaka vieta uzkrajumiem Latvija. Pagaidam stabilakas bankas Latvija nav bijis. Biezi sanak lasit
komentarus par to, ka skarbi notiek kreditu maksajumu piedzina, sorry nevari pacelt - nenem.
xxx

šis te ir žilbinošs komentārs - pagaidām stabilākas bankas Latvijā navv bijis! :))))))
Atbildēt

bizness

pirms 4 gadiem, 2007.10.31 11:57
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neparesteidz, nav dumu bez uguns
Atbildēt

bitīte

pirms 4 gadiem, 2007.10.31 12:40
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politika, politika, politika: acīmredzmami tiešām tiek tēmēts prokuratūras virzienā. vispirms uzbruka tiesām, bet tagad
prokuratūrai.
Atbildēt

valdis

pirms 2 gadiem, 2010.02.02 21:51
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diemžēl mūsu taautu uzskata par idiotu baru, kas laikam tā arī ir. Ļoti žēl.
Atbildēt

zams

pirms 4 gadiem, 2007.10.31 11:57
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Laikam jau gribēja izspiest no Parexa naudu, bet parexieši izrādījās sīvāki nekā sākumā domāts un piedraudēja ar
vēršanos prokuratūrā. Cilvēciņš nobijās, bet nolēma atriebties!
Atbildēt

CR

pirms 4 gadiem, 2007.10.31 12:04
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Situācija interesanta, neatkarīgi no rezultāta - cieš reputācija.
Atbildēt

prokurors

pirms 4 gadiem, 2007.10.31 12:08

+0
-0

http://www.db.lv/citas-zinas/vairakus-gadus-censas-pieradit-nelikumibas-parex-204411?cp=1[3/18/2012 4:22:19 PM]

Vairākus gadus cenšas pierādīt nelikumības Parex :: db.lv

Kristmass vienā no sarunām pasaka - ja pret viņu ierosinās krimināllietu, tad būs gatavs parakstīt ienošanos ar Parex,
lai šī lieta tiktu atcelta. Vaŗdu sakot bīda Parexiešus pārkāpt likumu. Nav brīnums, ka viņi cenšas norobežoties no šāda
afērista.
Atbildēt

exa

+0

pirms 4 gadiem, 2007.10.31 10:50
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Burvīgs raksts.
Beidzot kaut kas interesants parādās arī par Latvijas biznesu. Cerams ka DB pasekos līdzi šai lietai un ziņos mums par
tās attīstību (ja vien DB netiks iespaidota no kādas puses).
Jāgaida Parex reakciju. Tā varētu būt visai interesanta :)
Atbildēt

lāča ķepa

+0

pirms 4 gadiem, 2007.10.31 12:01
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tam gan ar biznesu ir mazs sakars- kāds grib ieriebt prokuratūrai izmantojot nu jau pārbaudītu metodi - sarunu
publikācija
Atbildēt

Iepriekšējā

1

2

Nākamā

Komentāri
Vārds
Komentārs

Lasīt visus 33 komentārus
Lietošanas noteikumi
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Investors

Finanses

Bankas

Apdrošināšana

Makroekonomika

Iepirkumi

Mančinskis: labā ziņa ir tā, ka
Latvijā cilvēki tik daudz nelasa
Financial Times 39
«Labā ziņa ir tā, ka Latvijā cilvēki tik daudz
nelasa Financial Times un tādēļ īsti nezina, cik
slikta aina apkārt dažkārt tiek zīmēta. Mēs redzam, ka patērētāju
noskaņojums Latvijā pieaug,» norāda Swedbank Latvijā valdes...

Ekonomists: reālā alga šogad
palielināsies straujāk nekā pērn
14

Ņemot vērā, ka gada vidējās inflācijas rādītājs
šogad varētu būt ap 2,5%, reālā alga 2012.
gadā kompumā varētu palielināties straujāk nekā pērn – par 1,5-2%,
uzskata SEB bankas sociālekonomikas eksperts Edmunds Rudzītis....

Blogs
Evita Vaivode-Šulte

Latvijā naudas atmazgāšanā aizvien biežāk iesaista jauniešus

4

3

Eiropā akciju tirgi pa plusiem
Swedbank smags kritiens līzinga tirgū

Dati un īpašnieki kredītbirojā pasaules pieredze un kompromisi

5

Pētījums: situācijas uzlabošanās gaidas uzņēmēju vidū ir pieticīgas
Uzņēmēji plāno eksportēt vairāk
Darbību uzsāk akciju tirgus simulācija Investment Game

Video

Fokuss Biznesā: cik adekvāts ir
politisko partiju piedāvājums
ekonomikā?

Īpašums

Rīgas nami: Saktas ziedu
paviljonu sadārdzinājis skats uz
Vērmanes dārza dižkokiem
27

Nekustamais īpašums

Galerija
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Saktas ziedu tirgū ieguldītos līdzekļus SIA Rīgas
nami plāno atgūt 7 – 10 gadu laikā, bet tā
būvniecības izmaksas būtiski ietekmējusi tirgus atrašanās vieta, kas
noteica dažādus ierobežojumus. Tirgus būvniecības izmaksas ietekmējis
tas,...

Nekustamā īpašuma projekti
tikuši pie ikgadējiem «palmas
zariem»
1

Starptautiskajā izstādē forumā
MIPIM izrāda Pērli un Ezerparku
2

Uz vienu no lielākajiem starptautiskajiem
nekustamā īpašuma pasākumiem MIPIM, kas
šonedēļ notiek Kannās, Francijā, SIA New Europe ir atvedusi un
popularizē visus savus projektus, informē SIA New Europe investoru
attiecību...
Parādnieki apsaimniekotājam liek ķerties pie radikālām cīņas metodēm

Video

28

Arčers būvēs radiācijas vārtus Ventspils brīvostas terminālī
Baltijā vismazāk jaunu dzīvokļu tapis Rīgā, cenas straujāk augušas Tallinā
Baltijā mazākā biroju ēku attīstības aktivitāte Rīgā, Viļņā sākti astoņi projekti
Aktīvākie investori īpašumos – no Krievijas, Ukrainas, Armēnijas un
Kazahstānas
Rīgas serviss pašvaldības ēku jumtus remontēs par 600 tūkst. Ls

Dzīvokļu cenu atšķirības
Latvijas mērogā ir ļoti lielas
7

Jaunākie īres
piedāvājumi:

Mežciems

350 LVL Jūrmala

600 LVL Pļavnieki

2500 LVL

Ķengarags

250 LVL Rīgas rajons

2000 LVL Teika

565 LVL

Centrs

540 LVL Babītes pag.

3000 EUR Centrs

329 EUR

Aktuālie Jaunie projekti >

Viens sludinājums bez maksas!
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Tehnoloģijas

Ierīces

Tele2 un Bite pārmet LMT klientu
«neatlaišanu»; LMT pārmetumus
noraida 44

Internets

Programmatūra

Blogs
Pāvels Šnejersons

«No 1.marta Latvijā stājās spēkā operatoru
savstarpējs līgums par numuru paātrinātu
pārnesi. Diemžēl šobrīd tā joprojām nedarbojas atbilstoši šiem
nosacījumiem. Jau marta pirmajās dienās saskārāmies ar problēmu, ka
Latvijas Mobilais...

Vai drīkst apvienoties LNT un TV3?
3

Galerija

Tele2 un LMT: reti saņemam
zvanus, kad klients sola pāriet
pie konkurenta 49
Dienas bizness lūdza Tele2 un LMT sniegt
skaidrojumu, vai klienti operatoram bieži sola
pāriet pie cita operatora, ja netiks samazināta abonēšanas maksa vai
tarifi. Kā arī vēlējāmies noskaidro, vai pēdējā laikā šādu zvanu skaits...

Gada lielākais notikums mobilo
tehnoloģiju jomā

Itāļi vēlas paplašināt sadarbību ar Liepāju
Jaunais iPad Latvijā varētu parādīties pēc pāris nedēļām
IZZI uzskata, ka autoratlīdzības ir pārāk dārgs prieks
Latvijā atver Apple sertificētu mācību centru

9

Video

11

Jāņa sēta radījusi Latvijas ceļvedi iPad planšetdatoram
Autoratlīdzību sargi ķērušies arī pie IZZI

21

4

6

Latvijas Amber Games ķeras
klāt attīstības tirgiem un
Facebook
1

Tirdzniecība

Āgenskalna tirgū tirgo Rimi
sieriņus 10
DB konstatēja gadījumu, kad Āgenskalna tirgū
Rīgā vienā no piena produktu tirdzniecības
vietām tika realizēti biezpiena sieriņi ar preču
zīmi Rimi. Uz jautājumu, vai Rimi Latvia ir

Mazumtirdzniecība

Pakalpojumi

Viedoklis
Mazumtirdzniecība
Eksperts: Palink maksātnespējas
process norāda uz savstarpējo
attiecību kārtošanu 3
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informēti par šādu faktu, uzņēmuma...

Galerija

Daugavas vadītājs: lojalitātes
karšu kontrole ir staļiniska
metode 40
Ne VID, ne kādam citam represīvam orgānam
nedrīkst piešķirt tiesības rakņāties pa cilvēku
iepirkumu groziņiem un kontrolēt, kas tiek pirkts pusdienu galdam,
vannas istabai vai likšanai skolas somā. Tik asi DK Daugava saimnieks...
Latvijā pērn trešais straujākais eksporta pieaugums ES

Lidostā atklāj atjaunoto
iepirkšanās zonu
11

1

Tukumā pēc pārbūves atklāts Rimi tirdzniecības centrs

1

Olainfarm pārdošanas apjomi februārī auguši par 60%
Eirozonas auto tirgus februārī sarucis par 12%
Galleria Riga pavasarī vērs vaļā četrus jaunus zīmolu veikalus
Šogad pārtikas cenas jau būtiski pieaugušas

2

3

Nodokļi

Uztrauc nulles deklarācijas
drošība 5

Viedoklis

Neviens nevar būt pilnīgi drošs, ka darbinieki,
kuriem tiks iesniegtas nulles deklarācijas,
iesniegto informāciju neizmantos citiem mērķiem,
DB pārdomās dalījās Grindeks un citu
uzņēmumu līdzīpašnieks Kirovs Lipmans....

DB Aicina

Ar nulles deklarācijām labāk
nestrēbt karstu 5

Tatjana Čaika

Tev ir neskaidrības par «nulles»
deklarāciju? 192

Blogs

Lai arī 1. martā sākas tā dēvēto nulles
deklarāciju iesniegšana, tomēr nodokļu
konsultanti iesaka ne tikai rūpīgi izvērtēt savu
mantisko stāvokli, bet arī nedaudz nogaidīt ar to
iesniegšanu. Šāds ieteikums tiek pamatots ar to, ka pērn...

2011. gada aktualitātes
konkurences tiesību jomā - mātes
sabiedrības atbild arī Latvijā

Kopbudžets pagaidām plusos
VID varēs vieglāk piedzīt nodokļu parādus ārvalstīs
Jūrnieki saņems atvieglojumus
Ganāmpulks, ko izmanto saimnieciskās darbības veikšanā, nulles deklarācijā
nav jānorāda
VID dzenā ganāmpulku, kā arī kaķu un suņu īpašniekus
Sakārto NĪN piemērošanas kārtību

14

1
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Pasaulē

Igaunijā mīlētākie zīmoli labi
zināmi arī Latvijā

Galerija

Konditorejas fabrikai Kalev joprojām ir
vismīlētākais zīmols Igaunijā, tāpat kā
iepriekšējos gados, vēsta baltic-course.com.
Otrajā vieta ir piena pārstrādātājs Tere. 3. un 4.
vietas dala Skype un...

Šveices firma radījusi vienu no
dārgākajiem pulksteņiem
pasaulē
5

Fotonedēļa: 3. marts - 9. marts
1

Šveices pulksteņu ražotājs izlicis apskatei vienu
no pasaulē dārgākajiem pulksteņiem - tā vērtība
ir pieci miljoni ASV dolāru, ziņo BBC. Baltā zelta pulkstenis pārklāts ar
1282 dimantiem, un tiks parādīts vien nelielam skaitam cilvēku...
Korupcija Vācijā šogad izmaksās 250 miljardus eiro

Video

1

Eiropā akciju tirgi pa plusiem
Itālijas ciemats aizliedz miršanu
Pret Irānu plānoto sankciju ietvaros nozīmīgs pavērsiens
Viltus uzņēmēji pēc dzērienu malkošanas metas lejā no debesskrāpja
Ziemeļkoreja paziņo par tāldarbības raķetes palaišanu

1

Eirovīzijas dziesmu konkursā
piedalīsies arī sešas Krievijas
vecmāmiņas
4

Latvijā

Auto

Ženēvas auto izstāde

2

Galerija

Šveicē, Ženēvā 6. martā notika 82. Ženēvas
starptautiskās auto izstādes preses diena. Auto
izstāde oficiāli durvis vērs 8. martā un
turpināsies līdz 18. martam.

Nissan Sanderlendas rūpnīcā
būvēs jaunu modeli Invitation
Nissan Sanderlendas rūpnīcā Lielbritānijā būvēs
jaunu auto modeli ar nosaukumu Invitation, ziņo
BBC. Oficiāls paziņojums par to esot gaidāms

Sieviešu dienas rallijā
pulcējušās 311 ekipāžas
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Ženēvas autošovā, kas sāksies šonedēļ.
Japānas autoražotājs pavēstījis, ka...

Video
Fotoradaros fiksēta neliela ātrumpārsniegšana - dārgākā Baltijā
95. benzīna cena uzsāk augšupejas ralliju

10

15

Latvijas auto biedru apdrošinātājs, iespējams, finanšu mahinācijās Krājbankā
zaudējis visu naudu 5
Degvielas cenas var kāpt vēl; pārvadātāji paredz drūmus scenārijus
Liepājā kursēs elektromobiļi

7

25

Latvijā degviela maksā aptuveni tikpat, cik Austrijā un Spānijā

7

Vitronic pārstāvis: radari
kavējās Krājbankas kraha dēļ
11

Saņem jaunumus
E-pastā

Lapas karte

RSS

Kategorijas
Īpašums

Dzīvokļu cenas, jaunie projekti un
būvniecība

Tirdzniecība

Mazumtirdzniecības uzņēmumu ziņas un
pakalpojumi

Finanses
Kredīti, apdrošināšana,iepirkumi un
ekonomiskā situācija valstī

Ražošana

Paka
Nodokļi

Top

Saeimas lēmumi, izmaiņas likumdošanā,
nodokļu pārmaiņas

500

Viedokļi

Noz

Vadošie eksperti ekonomikā

Pasaulē

Jaunākās ziņas biznesa sfērā pasaulē

Db
Db
Die

Re

Foto & Video

Rek

Politika

Abo
Laik

Pašmāju ražotāju jaunumi, pārtikas
nozare, lauksaimniecība un transporta
nozare

Tehnoloģijas

Jaunākie gadžeti, ierīces un interenta
tendences
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