Iepirkumu plānošana, sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju „zemsliekšņu”
iepirkumu vadlīnijas
Dace Gaile
Iepirkumu uzraudzības biroja
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Iepirkumu plānošana


Vienā laikā iepirkti līdzīgi pakalpojumi un preces
veido vienotu iepirkuma priekšmetu.





Pakalpojumi ir līdzīgi, ja tiem ir līdzīgs saturs, tos
sniedz viens pakalpojumu sniedzēju loks.
Preces ir līdzīgas, ja tām ir viens izmantošanas
mērķis, līdzīga funkcionalitāte, tās piegādā viens
piegādātāju loks.

“Vienā laikā - ne tikai vienā dienā vai nedēļā, bet
arī ilgākā laika periodā izsludināti līdzīgi iepirkumi
var tikt uzskatīti par sadalītiem, ja pirmā
iepirkuma izsludināšanas brīdī kopīgā vajadzība
bija zināma vai to bija iespējams paredzēt (ņem
vērā iespēju plānot, finansējuma esamību).

Iepirkumu plānošana


Būvdarbi (1.pielikumā minētie darbi), kas
iepirkti vienlaikus, jo īpaši būvdarbi, kas
vienlaikus plānoti vienā objektā (būvē),
uzskatāmi par vienotu iepirkuma
priekšmetu.

EST lieta C-16/98
Direktīvas 93/38/EEC 14. panta 10. un 13.punktā noteikts:
10. Būvdarbu līgumu vērtību 14.panta 1. punkta
piemērošanas nolūkā aprēķina, pamatojoties uz būves
kopējo vērtību.
"Būve" ir celtniecības vai inženierbūvniecības [būvdarbu vai
civilās celtniecības] iznākums, par būvi uzskatot vienotu
veselumu, kas pats par sevi spēj pildīt kādu saimniecisku
un tehnisku funkciju.
 Īpaši tad, ja piegādes, būvdarbi vai pakalpojumi ir sadalīti
vairākās kārtās, aprēķinot 1. punktā minētās summas, ņem
vērā katras kārtas vērtību. Ja kārtu kopējā vērtība ir vismaz
vienāda ar 1. punktā norādīto summu, minētā punkta
noteikumi attiecas uz visām kārtām.
13. Līgumslēdzēji subjekti nedrīkst apiet šo direktīvu, sadalot
līgumus vai izmantojot īpašas metodes līgumu vērtības
aprēķināšanai.”


EST lieta C-16/98


[...] organizācija, kas ietver dažādas komūnu
apvienības, kas atbildīgas par elektrifikāciju
Francijā, Vandejas departamentā, nosūtīja
publicēšanai Francijas oficiālajā informatīvajā
biļetenā par valsts pasūtījumu līgumiem 37
paziņojumu sēriju, aicinot pieteikties konkursam
par elektrifikācijas un ielu apgaismošanas darbu
veikšanu šajā administratīvajā teritorijā trīs gadu
laikā.

EST lieta C-16/98
EK uzskata, ka minētie līgumi tika noslēgti,
pārkāpjot Direktīvas prasības: lai gan patiesībā
runa bija par vienas būves kārtām, tomēr līgums
tika mākslīgi sadalīts tehnisku vai ģeogrāfisku
iemeslu dēļ, pārkāpjot Direktīvas noteikumus
attiecībā uz robežvērtību, publicēšanu un
vienlīdzīgu attieksmi pret konkursa
pretendentiem.
EST norāda: “[...] jautājums par to, vai pastāv
būve, ir jāizvērtē saistībā ar attiecīgā
elektroapgādes un ielu apgaismes tīkla
saimnieciskajām un tehniskajām funkcijām”.

EST lieta C-16/98
No tehniskā viedokļa raugoties, elektroapgādes tīkls
ir paredzēts tam, lai piegādātāja saražoto elektrību
nogādātu individuālajam galapatērētājam; lietojot
ekonomikas terminus, var sacīt, ka pēdējiem ir
jāmaksā piegādātājam par to, ko viņi patērē.
53. Taču ielu apgaismes tīkls, no tehniskā viedokļa
raugoties, ir paredzēts, lai apgaismotu sabiedriskas
vietas, izmantojot elektrību, ko saņem no
elektroapgādes tīkla. Iestāde, kas nodrošina ielu
apgaismošanu, pati sedz izmaksas, bet pēc tam
sabiedrības vajadzībām iztērētās summas atgūst no
sabiedrības, nekoriģējot summas, kas tiek prasītas no
indivīdiem par tiem sniegto pakalpojumu.
52.

EST lieta C-16/98
54. Tātad elektroapgādes tīklam un ielu
apgaismošanas tīklam ir dažādas saimnieciskās
un tehniskās funkcijas.
56. Līdz ar to darbus, kas saistīti ar elektroapgādes
tīklu un ielu apgaismes tīklu, nevar uzskatīt par
vienas būves kārtām, proti, būves, kuras
celtniecības darbi, pretēji Direktīvas 14. panta
10. punkta pirmajai daļai un 13. punktam, ir
mākslīgi sadalīti.

EST lieta C-16/98
EK norāda: Francijas iestādes ir mākslīgi sadalījušas būves
celtniecību attiecībā uz elektrifikācijas darbiem. Šie tīkli
ģeogrāfiskā novietojuma ziņā atrodas blakus, darbus
paredzēts veikt vienlaicīgi, visos paziņojumos par konkursa
procedūras sākšanu darbu apraksta būtība ir identiska, un
kopējo koordināciju veic komūnu apvienību izveidotā
organizācija.
Francijas valdība norāda: Ikviena komūnu apvienība noslēdza
atsevišķu līgumu par tīkliem, kas ir tās kompetencē.
Komūnu apvienības ir atbildīgas par zemsprieguma
elektroapgādes tīkliem, kas atzarojas no transformatoru
apakšstacijām,
kuras
attiecīgajā
teritorijā
apgādā
patērētājus ar elektrību.

EST lieta C-16/98
EST konstatē: pat ja administratīvu iemeslu dēļ
Vandejas departamenta komūnu apvienības ir
atbildīgas par zemsprieguma elektroapgādes
tīkliem to pašvaldību teritorijās, kuras šīs
apvienības veido, [...] tam nevar būt izšķiroša
nozīme, jo attiecīgie tīkli ir savstarpēji
savienojami un, kopumā ņemot, tiem ir vienas un
tās pašas saimnieciskās un tehniskās funkcijas,
tas ir, Électricité de France saražotās un
piegādātās elektrības nogādāšana un pārdošana
patērētājiem Vandejas departamentā.

EST lieta C-16/98
65. Attiecībā uz Francijas valdības apgalvojumu, ka šāda
argumentācija varētu tikt piemērota attiecībā uz visu
Francijas elektroapgādes tīklu, ir jāņem vērā, ka ikviens
konkursam iesniegtais piedāvājums jānovērtē saskaņā ar tā
kontekstu un īpašajām iezīmēm.
 Šajā gadījumā eksistē svarīgi faktori, kas apstiprina to, ka
apstrīdētie līgumi šajā līmenī tiek skatīti kopumā,
piemēram, tas, ka uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus
konkursam par apstrīdēto līgumu saņemšanu parādījās
vienā un tajā pašā laikā, tas, ka paziņojumi par konkursa
procedūras sākšanu bija līdzīgi, un tas, ka organizācija,
kuru veido komūnu apvienības, kas atbildīgas par
elektrifikāciju attiecīgajā departamentā, ierosināja un
koordinēja līgumus vienā un tajā pašā ģeogrāfiskajā
apgabalā.

Iepirkumu plānošana


Vai iepirkums nav nepamatoti sadalīts
-pirmspārbaude:




projekta ietvaros plānoti/izsludināti vairāki
iepirkumi ar līdzīgiem iepirkuma priekšmeta
nosaukumiem (jo īpaši “mazie iepirkumi”);
summējot līdzīgo iepirkumu paredzamo
līgumcenu, būtu jāpiemēro cita iepirkuma
procedūra (piemēram, atklāts vai slēgts
konkurss “mazo iepirkumu” vietā);
 līdzīgas tehniskās specifikācijas.

Iepirkumu plānošana


Vai iepirkums nav nepamatoti sadalīts
-pēcpārbaude:




projekta ietvaros plānoti/izsludināti vairāki iepirkumi
ar līdzīgiem iepirkuma priekšmeta nosaukumiem (jo
īpaši “mazie iepirkumi”);
summējot līdzīgo iepirkumu paredzamo līgumcenu,
būtu jāpiemēro cita iepirkuma procedūra (piemēram,
atklāts vai slēgts konkurss “mazo iepirkumu” vietā);
 līdzīgas tehniskās specifikācijas;
 vieni un tie paši iepirkuma dalībnieki/ uzvarētāji;
 vajadzība pēc visiem iepirkumiem bija zināma.

Iepirkumu plānošana





PIL, SPSIL un MK65 aizliedz nepamatoti dalīt
iepirkumus, ar mērķi izvairīties no iepirkuma
procedūru piemērošanas, tomēr dod pasūtītājam
tiesības dalīt iepirkuma priekšmetu daļās vienas
iepirkuma procedūras ietvaros, dodot iespēju
iesniegt piedāvājumus par vienu vai vairākām
iepirkuma priekšmeta daļām.
PIL, SPSIL, MK65 nenosaka, kad un cik daļās
jādala iepirkuma priekšmets.
Šādos gadījumos iepirkuma paredzamā
līgumcena ir visu daļu līgumcenu kopējā summa.

Iepirkuma priekšmeta dalīšana daļās
iepirkuma procedūras ietvaros


Iepirkuma priekšmeta sadalīšanas priekšrocības:


palielinās konkurence, jo mazie un vidējie uzņēmumi var
iesniegt piedāvājumus;



samazinās transporta izdevumi, jo līguma izpildes
tiesības var piešķirt attiecīgajā reģionā izvietotām
firmām;



iespējams saņemt izdevīgāku piedāvājumu, jo katrā daļā
tiek noteikts visizdevīgākais piedāvājums;



iespējams paātrināt kopējā apjoma izpildi, ja darbus var
veikt paralēli.

Iepirkuma priekšmeta dalīšana daļās
iepirkuma procedūras ietvaros


Iepirkuma priekšmeta sadalīšanas trūkumi:






var mazināties lielo komersantu ieinteresētība - nav
ieinteresēti saņemt līgumu par daļu no apjoma;
nezinot, kādu daļu no apjoma izdosies saņemt,
pretendenti var nepiedāvāt apjoma atlaides;
ja kādas no daļām no uzņēmēju viedokļa ir izdevīgākas,
bet citas - mazāk izdevīgas, var nesaņemt
piedāvājumus par kādu no daļām;
pieaug administratīvā slodze iepirkuma līgumu
vadīšanai, jo viena līguma vietā jāvada vairāki līgumi.

Nepamatota iepirkuma
priekšmetu apvienošana




Pasūtītājam ir jāizvērtē iepirkuma priekšmetu
saistība un to apvienošanas pamatotība un
lietderība.
Vienā iepirkumā neapvieno preces/
pakalpojumus, kuru tirgū ir pietiekama
konkurence un preces/pakalpojumus, kurus
var piegādāt tikai viens piegādātājs.

Elektronisko iepirkumu
sistēma (EIS)




Publisko iepirkumu likuma 20.05.2010. grozījumi
paredz, ka tiešās pārvaldes iestādēm obligāti
jāizmanto Ministru kabineta noteiktas centralizēto
iepirkumu institūcijas (VRAA) starpniecība
Ministru kabineta noteiktu preču un pakalpojumu
iepirkumiem, ja šo preču un pakalpojumu grupu
kopējā līgumcena 12 mēnešos ir vienāda ar 100
latiem vai lielāka.
Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra
noteikumi Nr.1241 “Centralizēto
elektronisko iepirkumu noteikumi”.

Preces, kuras obligāti jāiepērk EIS
1. Biroja tehnika (multifunkcionālās drukas iekārtas; tintes
drukas iekārtas; lāzerdrukas iekārtas; projektori; kopētāji.
2. Programmatūra (operētājsistēmas programmatūra; serveru
standarta programmatūra un tās atbalsts; biroja
programmatūra).
3. Biroja papīrs (A4 formāta papīrs; A3 formāta papīrs).
4. Zāles (izņemot zāles, kuru iepirkumus centralizēti veic VEC,
darbojoties kā pasūtītāja pārstāvis saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par zāļu iegādi ārstniecības iestādēs)
(muskuļu un skeleta sistēmas zāles; pretinfekcijas līdzekļi).
5. Datortehnika (galda datori (darba stacijas); portatīvie
datori; monitori).
6. Drukas iekārtu piederumi (toneri un tintes kasetes; iekārtas
lietotājam iespējamās iekārtas nomaiņas detaļas).

Kad tiešās pārvaldes iestādes var
neizmantot EIS?


Pasūtītājs var iegādāties nepieciešamās preces
ārpus e-kataloga sistēmas, ievērojot Publisko
iepirkumu likuma prasības, ja:




pasūtītāja vajadzībām atbilstošu preci nav iespējams
iegādāties ar centralizēto iepirkumu institūcijas
starpniecību;
pasūtītājs var nodrošināt preču iegādi par zemāku cenu.


Šādā gadījumā pasūtītājs vienu darbdienu pirms iepirkuma
procedūras uzsākšanas vai pirkuma veikšanas, ja netiek
rīkota iepirkuma procedūra, e-kataloga sistēmā veic
atbilstoša apjoma un identiskām tehniskajām
specifikācijām atbilstošu preču vai pakalpojumu atlasi,
izdrukā atlases rezultātā e-katalogā piedāvāto pasūtījuma
līgumcenu un izdruku pievieno iepirkuma dokumentācijai.

Paredzamā līgumcena (PIL, SPSIL)
 Paredzamo līgumcenu nosaka bez PVN.
 PVN ir vienīgais nodoklis, kuru neņem vērā
paredzamās līgumcenas noteikšanā (jāatceras,
nosakot fizisko personu pakalpojumu paredzamo
līgumcenu !).
 Paredzamā līgumcena ir visa samaksa, ko saņems
līguma izpildītājs (līgumcenu nosaka no piegādātāja
viedokļa - jāatceras gadījumos, kad daļu atlīdzības
maksā gala saņēmējs!).
 Līgumcenā jāierēķina jebkuru nākotnes izvēles iespēju
un jebkurus līguma papildinājumus.
 Paredzamās līgumcenas noteikšanai nav atļauts
izmantot tādu metodi, kas vērsta uz likumā noteikto
iepirkuma procedūru nepiemērošanu.

EST lieta C-220/05




Ir acīmredzami, ka, ja līguma vērtību veido
ieņēmumi, kas nāk gan no līgumslēdzējas iestādes,
gan trešām personām, iespējamo būvuzņēmēju
interese par šādu līgumu ir saistīta ar tā kopējo
vērtību.
Tādējādi, lai noteiktu tirgus vērtību atbilstoši
Direktīvas 6. pantam, ir jāņem vērā būvdarbu
līguma kopējā vērtība no iespējamā darbuzņēmēja
viedokļa, kas ietver ne tikai to summu kopumu, ko
maksā līgumslēdzēja iestāde, bet arī visus
ieņēmumus no trešām personām.

Iepirkumu plānošana
Veicot iepirkumu šodien, jādomā par
rītdienu!
 Vai paredzētas un iepirkuma dokumentos
norādītas opcijas, iespējamie līguma
papildinājumi un izmaiņas:




iepirkuma līgumā neparedzētas izmaiņas
līguma izpildes laikā liecina par sliktu
plānošanu un nekvalitatīvu sagatavošanās
darbu.

Iepirkumi zem
līgumcenu robežām


KOMISIJAS SKAIDROJOŠAIS PAZIŅOJUMS
par Kopienas tiesību aktiem, ko piemēro
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā, uz ko
neattiecas vai tikai daļēji attiecas publiskā
iepirkuma direktīvu noteikumi
(2006/C 179/02)

EK skaidrojošais paziņojums
Attiecas uz direktīvu 2004/17/EK un
2004/18/EK subjektiem.
 Attiecas uz iepirkumiem,





kuriem direktīvu prasības nepiemēro to zemās
līgumcenas dēļ un
“B” daļas pakalpojumu iepirkumiem, kuriem
direktīvu prasības piemēro daļēji.

EK skaidrojošais paziņojums
 Pārskatāmības pienākums - pienākums
garantēt adekvātu publicitāti jebkuram
potenciālam pretendentam, ļaujot īstenot
konkurenci tirgū.
 Jo lielāka citu dalībvalstu iespējamo pretendentu
interese par līgumu, jo plašāk tas jāreklamē.
 Īpaša vērība atbilstošas pārskatāmības nodrošināšanai
“B” daļas pakalpojumu iepirkumiem, kuru paredzamā
līgumcena pārsniedz direktīvās noteikto
(PIL – 87 888 Ls, SPSIL – 272 100 Ls).
 Var atkāpties no pienākuma publicēt, ja to nosaka,
piemēram, ārkārtas apstākļi, tehniski iemesli vai
piegādātāja izņēmuma tiesības.

EK skaidrojošais paziņojums
 Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana:
 nediskriminējošs līguma priekšmeta apraksts
(nedrīkst norādīt konkrētu ražotāju vai produktu)
 nodrošināta vienlīdzīga piekļuve visu dalībvalstu
uzņēmējiem
 ievērots savstarpējās atzīšanas princips
 noteikti atbilstoši termiņi piedāvājumu iesniegšanai
 pārskatāmā un nediskriminējošā veidā veikti
pasākumi dalībnieku skaita ierobežošanai,
nodrošinot tomēr pietiekamu konkurenci
 vienlīdzīga un objektīva piedāvājumu vērtēšana

Iepirkumi zem
direktīvu robežām


Publisko iepirkumu likums:






Likuma 8.panta pirmajā daļā noteiktās iepirkuma
procedūras (no 20 000/120 000 latu)- īsāki
pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņi, nav
publikācijas ES OV;
8.1pants iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir:
 būvdarbiem 10 000 – 120 000 latu
 piegādēm un pakalpojumiem 3000 – 20 000 latu
nav likuma regulējuma iepirkumiem, kuru paredzamā
līgumcena ir:
 būvdarbiem mazāka par 10 000 latu
 piegādēm un pakalpojumiem mazāka par 3000 latu

Iepirkumi zem
direktīvu robežām


Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likums:






sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
piemērot likumā noteiktās iepirkuma
procedūras;
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikta
iepirkumu kārtība, kas nodrošina iepirkuma
publicitāti, konkurenci un vienlīdzīgu attieksmi;
Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējiem.

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējiem


Vadlīnijām ir ieteikuma raksturs.



Vadlīnijas saistošas, ja tas paredzēts līgumā par
ES fondu un citu ārvalstu finanšu resursu
finansētu projektu īstenošanu.



Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nav
piemērojis vadlīnijas un nevar pierādīt, ka
iepirkumā nodrošināta atklātība un objektīva
līguma piešķiršanas procedūra, izdevumi, kas
radušies šāda iepirkuma rezultātā noslēgta
iepirkuma līguma ietvaros, tiks atzīti par
neattiecināmām projekta izmaksām.

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējiem




Vadlīnijas piemērojamas iepirkumiem, kuru paredzamā
līgumcena ir:


piegādes un pakalpojumu līgumiem – vienāda ar 3000 latu vai
lielāka;



būvdarbu un būvniecības (būvdarbi + projektēšana) līgumiem
– vienāda ar 10 000 latu vai lielāka.

Vadlīnijas nepiemēro SPSIL 9. un 10.pantā minētajiem
līgumiem (izņēmumi, līgumi ar saistītajiem uzņēmumiem),
kā arī tad, ja cits sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai
pasūtītājs veicis iepirkumu konkrētā sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēja vajadzībām atbilstoši PIL vai SPSIL
vai saskaņā ar vadlīnijām.

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējiem


Iepirkums izsludināms, publicējot paziņojumu par
iepirkumu pašvaldības vai sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēja mājas lapā, kā arī nacionālā vai reģionālā
laikrakstā (noteikts paziņojuma saturs).



Ja iepirkuma paredzamā līgumcena ir


piegādes un pakalpojumu līgumiem – vienāda ar 20 000 latu
vai mazāka;



būvdarbu un būvniecības (būvdarbi + projektēšana) līgumiem
– vienāda ar 120 000 latu vai mazāka;

paziņojumu nacionālā vai reģionālā laikrakstā var
nepublicēt.

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējiem




Piedāvājumu iesniegšanas termiņu nosaka pietiekamu
piedāvājuma sagatavošanai, ievērojot iepirkuma
priekšmetu, bet ne īsāku par 30 dienām, skaitot no
nākamās dienas pēc paziņojuma par iepirkuma
procedūru publicēšanas nacionālā vai reģionālā
laikrakstā vai attiecīgās pašvaldības mājas lapā vai
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja mājas lapā internetā,
atkarībā no tā, kura no publikācijām ir pēdējā.
Ja Pakalpojumu vai Piegādes iepirkuma paredzamā
līgumcena nepārsniedz 20 000 latu vai Būvdarbu vai
Būvniecības iepirkuma paredzamā līgumcena – 120 000
latu, piedāvājuma iesniegšanas termiņš nedrīkst būt
īsāks par 14 dienām.

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējiem





Noteikts iepirkuma procedūras dokumentu
saturs – pretendentu izslēgšanas noteikumi
(atbilstoši SPSIL 42.,43.pantam), kvalifikācijas
prasības, tehniskās specifikācijas (atbilstoši
SPSIL 20.pantam).
Piedāvājuma izvēles kritēriji – zemākā cena vai
saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
Jāsagatavo līguma projekts. Ja tas pārsniedz
divus gadus , var paredzēt līguma summas
indeksāciju izmaksu pieauguma dēļ.

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējiem


Vadlīnijas paredz:









iepirkuma komisijas veidošanu;
pienākumu veikt paredzamās līgumcenas
aktualizēšanu pirms iepirkuma izziņošanas
(jādokumentē);
iepirkuma procedūras dokumentu pieejamību
(ieteicams publicēt sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēja mājas lapā);
iepirkuma dokumentu grozīšanas (publicē atkārtotu
paziņojumu) un papildu informācijas sniegšanas
kārtību un termiņu (ne vēlāk kā 5 dienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām);
atklātu piedāvājumu atvēršanas sanāksmi.

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējiem


Vadlīnijas paredz:








piedāvājumu vērtēšanas kārtību;
lēmuma paziņošanas kārtību;
pienākumu slēgt iepirkumu līgumu atbilstoši
pretendenta piedāvājumam;
tiesības izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja
uzvarētājs atsauc savu piedāvājumu, kā arī
pārtraukt iepirkumu (jāpublicē paziņojums);
iepirkuma procedūras dokumentēšanu un
dokumentu glabāšanu;
aizliegumu veikt būtiskus grozījumus noslēgtā
iepirkuma līgumā.

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējiem
Vadlīnijas nosaka, kādos gadījumos var
slēgt līgumu ar sākotnējo izpildītāju par
papildu būvdarbiem un pakalpojumiem
(neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši
nepieciešami, nav tehniski nodalāmi).
 Ja minētie apstākļi neizpildās, papildu
būvdarbu vai pakalpojumu iepirkumam
piemēro vadlīnijas.


Paldies par uzmanību!
Jautājumi?

