
 

 

 
TEHNISKĀS PRASĪBAS 

 

Preces piegādes termiņš – 10 darba dienu laikā no rakstiska pieteikuma saņemšanas datuma. 

 
Nr. 

p.k. 
SAP kods Preces nosaukums Preces tehniskais raksturojums Preces pielietojums 

Mēr-

vienība 
Daudzums 

1 Lokomotīvju remonta centrs 
1.1 Veļas mazgāšanas līdzekļi , mīkstinātāji un balinātāji     

1.1.1 11000053699 Mazgāšanas līdzeklis 

Lenor 1L vai ekvivalents 

Šķidrs koncentrāts, kas mīkstina un atsvaidzina veļu, 

piešķir tai patīkamu aromātu Iesaiņojums: 1 litrs 

Visa veida veļas skalošanai un 

mīkstināšanai 

gab 40.00 

1.1.2 11000000028 Mazgāšanas pulveris Pulveris baltai veļai, kas satur optiskos balinātājus, 

smaržvielas, atkaļķotāju.  

Veļas mazgāšanai ar rokām vai veļas 

mašīnu; 

kg 216.00 

1.1.3 11000056617 Mazgāšanas pulveris 

Ariel Color (2 kg) vai 

ekvivalents 

Pulveris krāsainai veļai, kas satur atkaļķotāju, saudzējošs 

materiālam, nesatur hloru, labas tīrošas īpašības bioloģiska 

rakstura traipiem. Iesaiņojums: 2 kg 

Veļas pulveris krāsainai veļai, paredzēts 

mazgāšanai ar veļas mašīnu,  

gab 150.00 

1.1.4 11000006155 Traipu tīrīšanas līdzeklis 

VANISH vai ekvivalents 

Šķidrs koncentrāts, kas efektīvi iztīra visa veida netīrumu 

traipus, nesatur hloru. Iesaiņojums: 1000gr 

Lietošanai veļas mašīnās  gab 60.00 

1.1.5 11000024564 Balinātājs ACE 1L vai 

ekvivalents 

Šķidrs koncentrāts, balina un dezinficē, ar citrona aromātu 

un satur vielas, kas aizsargā audumu. Iesaiņojums: 1 litrs 

Baltas veļas balināšanai un dezinfekcijai, 

var lietot automātiskās veļas mašīnās un 

mazgāšanai ar rokām 

gab 120.00 

1.2. Trauku mazgāšanas līdzekļi     

1.2.1 11000043786 Mazgāšanas līdzeklis 

Zilgme (51 ) vai 

ekvivalents 

Šķidrs koncentrāts, kas labi šķīdina taukus, saudzē roku 

ādu, nekairina, neizraisa alerģiju. Iesaiņojums: plastmasas 

pudele ar skrūvējamo vāciņu, 5 litri 

Visa veida trauku un darba virsmu 

mazgāšanai ar rokām, lietojot atšķaidāms 

ar ūdeni. 

gab 80.00 

1.2.2 11000043785 Mazgāšanas līdzeklis 

Zilgme (1 l) vai 

ekvivalents 

Šķidrs koncentrāts, kas labi šķīdina taukus, saudzē roku 

ādu, nekairina, neizraisa alerģiju. Iesaiņojums:  1 l 

plastmasas pudele ar skrūvējamo vāciņu 

Visa veida trauku un darba virsmu 

mazgāšanai ar rokām, lietojot atšķaidāms 

ar ūdeni. 

gab 150.00 

1.2.3 11000031817 Mazgāšanas līdzeklis 

Fairy (0,5 l) vai 

ekvivalents 

Šķidrums ar minerālvielām, neitrāls līmenis PH, kas 

saudzē rokas ādu , labi smaržo. Iepakojums: 500 ml ar 

dozatoru. 

nodrošina efektīvu trauku mazgāšanu ar 

nelielu mazgāšanas līdzekļa daudzumu, 

pilnībā  likvidē taukus 

gab 60.00 

1.3 Logu, grīdu un citu virsmu mazgāšanas līdzekļi     

1.3.1 11000012913 Logu mazgāšanas 

līdzeklis 750ml 

Šķidrums, kas ātri nožūst, neatstājot pēdas, antistatisks  

Iesaiņojums: 750ml 

Logu, spoguļu un citu stiklu un plastmasas 

izstrādājumu mazgāšanai  

gab 100.00 
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1.3.2 11000056618 Logu mazgāšanas 

līdzeklis 5L 

Šķidrums, kas ātri nožūst, neatstājot pēdas, antistatisks.  

Iesaiņojums: 5 litri 

Logu, spoguļu un citu stiklu un plastmasas 

izstrādājumu mazgāšanai  

gab 36.00 

1.3.3 11000001040 Mazgāšanas līdzeklis 

CILIT BANG vai 

ekvivalents 

Šķidrums, kas efektīvi notīra kaļķakmeni, rūsu, ziepju 

netīrumus, taukainus netīrumus.  Iesaiņojums: 750 ml 

Dažādu cietu virsmu (flīžu, izlietņu, 

keramikas un porcelāna izstrādājumu, 

metāla) tīrīšanai  

gab 200.00 

1.3.4 11000000590 Pasta Skaidra vai 

ekvivalents 

Pasta , kas tīra, noņem kaļķa nogulsnes, tauku un ziepju 

radītus netīrumus, atjauno spīdumu, dezinficē, nožūstot 

neatstāj pēdas, patīkami smaržo, neizraisa alerģisku 

reakciju. Pasta ir abrazīvo pildvielu, ūdens, fosfātu, 

dezinficējošu vielu, virsmaktīvo vielu un smaržvielu 

kompozīcija. Iesaiņojums: 350 g. 

aromatizēts tīrīšanas līdzeklis ar 

dezinficējošu efektu dažādu virsmu 

(vannu, izlietņu, tualetes podu, keramikas, 

flīžu un metāla trauku tīrīšanai), kā arī ļoti 

netīru roku mazgāšanai.  

gab 480.00 

1.3.5 11000012050 Tīrīšanas līdzeklis Cif vai 

ekvivalents 

Krēmveida universāls tīrīšanas līdzeklis "Cif cream" vai 

ekvivalents, kas tīra, noņem kaļķa nogulsnes, tauku un 

ziepju radītus netīrumus, atjauno spīdumu, nožūstot 

neatstāj pēdas, neskrāpē emaljētas un metāla virsmas. 

Krēmveida emulsija satur mikrodaļiņu, virsmaktīvo vielu, 

ūdens, smaržvielu un ziepju kompozīciju. Iesaiņojums: 

500g  

Cietu virsmu tīrīšanai, droši lietojams 

hromētu virsmu tīrīšanai. 

gab 500.00 

1.3.6 11000000875 Mazgāšanas līdzeklis 

grīdai Ajax vai 

ekvivalents 

Šķidrums pH 5,5 – 8, kas efektīvi notīra visa veida 

netīrumus un atsvaidzina ar patīkamu aromātu. Darba 

šķīduma koncentrāts 1% (100 g uz 10 litriem ūdens) 

Iesaiņojums: 

Visu veida ūdensizturīgu grīdu mazgāšanai gab 450.00 

1.4 Atkaļķošanas  līdzekļi     

1.4.1 11000062301 Mazgāšanas līdzeklis 

Sano antikajk 0,5l vai 

ekvivalents 

SANO ANTI KALK RUST  vai ekvivalents. Šķidrums uz 

pārtikas skābju bāzes. Iesaiņojums: 500 ml 

 Līdzeklis vispārējai kaļķakmens tīrīšanai  gab 100.00 

1.5 Tīrīšanas līdzekļi sanitārām telpām     

1.5.1 11000006157 Mazgāšanas līdzeklis 

CILIT WC vai 

ekvivalents 

Šķidrums, kas efektīvi notīra kaļķa nogulsnes, urīnvielas 

akmeni, iznīcina baktērijas.  Iesaiņojums: 500 ml   

Līdzeklis tualetes podu mazgāšanai gab 180.00 

1.5.2 11000006304 Tīrīšanas līdzeklis 

Domestos vai ekvivalents 

Želejveida viela ar skābu pH līmeni, kas dezinficē, efektīvi 

noņem rūsu, šķīdina izveidojušos urīnvielas akmeni, 

iznīcina baktērijas, kas satur dezinficējošu līdzekli, 

Tualetes podu, pisuāru tīrīšanai, lietojams 

gan atšķaidītā, gan neatšķaidītā veidā 

gab 400.00 
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virsmas aktīvās vielas, ziepes, smaržvielas Iesaiņojums: 

750 ml  

1.5.3 11000020422 Kanālu tīrīšanas līdzeklis 

KROT vai ekvivalents 

EWOL Professional Formula EX  vai ekvivalents 

šķidrums, kas satur amfoteras virsmaktīvas vielu  un 

nātrija hidroksīdu. Iesaiņojums: 1 litrs  

Kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanai un 

kanalizācijas cauruļu aizsērējumu 

novēršanai. 

gab 15.00 

1.6 Higiēnas preces     

1.6.1 11000005909 Roku aizsargpasta Pasta, kas aizsargā un kopj roku ādu. Iesaiņojums: 340 g Aizsargā roku ādu no ūdenī nešķīstošiem 

netīrumiem: eļļām, kvēpiem, zemes, 

smērvielām u.c. 

gab 300.00 

1.6.2 11000000043 Saimniecības ziepes Ziepes, kas satur nātrija talovātu, ūdeni, nātrija hlorīdu, 

aromatizatoru, krāsvielu. Iesaiņojums: 185g gabals 

Veļas mazgāšanai ar rokām gab. 6650.00 

1.6.3 11000000777 Tualetes ziepes Ziepes, kas pH neitrālas ar patīkamu aromātu, kas satur 

ūdeni, aromatizatorus, glicerīnu, propilēnglikolu, nātrija 

hlorīdu, dinātrija fosfātu, bioloģiski nekaitīgas 

virsmaktīvās vielas. Iesaiņojums: 100 g gabals 

roku mazgāšanai gab. 350.00 

1.6.4 11000000910 Šķidrās ziepes (5 l) Īpašības: pH neitrāls, patīkams aromāts, satur ūdeni, 

aromatizatorus, glicerīnu, propilēnglikolu, nātrija hlorīdu, 

dinātrija fosfātu, bioloģiski nekaitīgas virsmaktīvās vielas 

Iesaiņojums: 5 litri 

roku mazgāšanai gab 100.00 

1.7 Lokomotīvju mazgāšanas līdzeklis     

1.7.1 11000001543 Kaustiskā soda GOST 2263-79 EC Nr. 215-185-5 Nātrija hidroksīds 

NaOH( ne mazāk kā 99%) 

Tīrīšanas līdzeklis vai ūdens mīkstinātājs 
kg 13100 

1.7.2 11000034477 Mazgāšanas līdzeklis 

Dopomat-Intenso 10L vai 

ekvivalents 

EN ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007  648/2004/CE 

Stipri sārmains industriālās tīrīšanas koncentrāts,  kas ātri 

šķīdina industriālos netīrumus, eļļu un taukus, padarot 

tīrīšanu ātru un efektīgu. Iesaiņojums: 10 litri 

 Mazgāšanas līdzeklis  gan manuālai 

mazgāšanai, gan mazgāšanai ar Karcher 

augstspiediena mazgāšanas iekārtām, grūti 

notīrāmu netīrumu noņemšanai 

(lokomotīvēm, detaļām, grīdām un 

remonta bedrēm). Mazgāšanai ar 

mazgājamo mašīnai LWPSE-TO1-TRE 

01/14 (Ražotajs SULTOF, Polija) 

gab 700 

1.7.3 11000034478 Mazgāšanas līdzeklis 

Dopomat-Forte 10L vai 

ekvivalents 

EN ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 648/2004/CE 

Efektīvs, mazputojošs sārmains tīrīšanas līdzeklis ar 

speciālām aktīvajām vielām. kas šķīdina motoreļļu un 

 Mazgāšanas līdzeklis  gan manuālai 

mazgāšanai, gan mazgāšanai ar Karcher 

augstspiediena mazgāšanas iekārtā, 

gab 300 
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smērvielu, iztīra sodrējus, netīrumu nogulsnes, kā arī 

grafīta un izplūdes gāzu piesārņojumu. Piemērots arī eļļas 

atdalītājiem. Iesaiņojums: 10 litri 

(lokomotīvēm, detaļām, grīdām un 

remonta bedrēm) 

1.7.4 11000062353 Tīrīšanas līdzeklis DP-

1000 vai ekvivalents 

ТУ У14312996-027-2000  T-Puhtax DP-1000 

mazputojošs tīrīšanas līdzeklis notīra eļļas , tauku un 

kvēpu traipus no metāla virsmām. Iesaiņojums:  20litri  

 Mazgāšanas līdzeklis  metāla virsmām 

manuāli un ar SAMPO ROSENLEW   SR-

1.7-1500LD mazgāšanas mašīnu 

litri 1900 

2. Lokomotīvju remonta centrs, Rīgas iecirknis 
2.1 Trauku mazgāšanas līdzekļi     

2.1.1 11000043786 Mazgāšanas līdzeklis 

Zilgme 5L vai 

ekvivalents 

Šķidrs koncentrāts, kas labi šķīdina taukus, saudzē roku 

ādu, nekairina, neizraisa alerģiju. Iesaiņojums: plastmasas 

pudele ar skrūvējamo vāciņu, 5 litri 

Visa veida trauku un darba virsmu 

mazgāšanai ar rokām, lietojot atšķaidāms 

ar ūdeni. 

gab 5 

2.1.2 11000020766 Mazgāšanas līdzeklis 

Fairy 1l (gab) vai 

ekvivalents 

Šķidrs koncentrāts, kas labi šķīdina taukus, saudzē roku 

ādu, nekairina, neizraisa alerģiju. Iesaiņojums:  1 l 

plastmasas pudele ar skrūvējamo vāciņu 

Visa veida trauku un darba virsmu 

mazgāšanai ar rokām, lietojot atšķaidāms 

ar ūdeni. 

gab 12 

2.2 Logu, grīdu un citu virsmu mazgāšanas līdzekļi     

2.2.1 11000000590 Pasta Skaidra (gab) vai 

ekvivalents 

Pasta , kas tīra, noņem kaļķa nogulsnes, tauku un ziepju 

radītus netīrumus, atjauno spīdumu, dezinficē, nožūstot 

neatstāj pēdas, patīkami smaržo, neizraisa alerģisku 

reakciju.  Pasta ir abrazīvo pildvielu, ūdens, fosfātu, 

dezinficējošu vielu, virsmaktīvo vielu un smaržvielu 

kompozīcija. Iesaiņojums: 350 g. 

aromatizēts tīrīšanas līdzeklis ar 

dezinficējošu efektu dažādu virsmu 

(vannu, izlietņu, tualetes podu, keramikas, 

flīžu un metāla trauku tīrīšanai), kā arī ļoti 

netīru roku mazgāšanai.  

gab 40 

2.2.2 11000012050 Tīrīšanas līdzeklis Cif vai 

ekvivalents 

Krēmveida universāls tīrīšanas līdzeklis "Cif cream" vai 

ekvivalents, kas tīra, noņem kaļķa nogulsnes, tauku un 

ziepju radītus netīrumus, atjauno spīdumu, nožūstot 

neatstāj pēdas, neskrāpē emaljētas un metāla virsmas. 

Krēmveida emulsija satur mikrodaļiņu, virsmaktīvo vielu, 

ūdens, smaržvielu un ziepju kompozīciju. Iesaiņojums: 

500g  

Cietu virsmu tīrīšanai, droši lietojams 

hromētu virsmu tīrīšanai. 

gab 50 

2.2.3 11000006304 Tīrīšanas līdzeklis 

universāls DOMESTOS 

vai ekvivalents 

Želejveida viela ar skābu pH līmeni, kas dezinficē, efektīvi 

noņem rūsu, šķīdina izveidojušos urīnvielas akmeni, 

iznīcina baktērijas, kas satur dezinficējošu līdzekli, 

virsmas aktīvās vielas, ziepes, smaržvielas Iesaiņojums: 

750 ml  

Tualetes podu, pisuāru tīrīšanai, lietojams 

gan atšķaidītā, gan neatšķaidītā veidā 

gab 50 
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2.2.4 11000020838 Logu mazgāšanas 

līdzeklis  (l) 

Šķidrums PH 6.5÷7.5, kas ātri nožūst, neatstājot pēdas, 

antistatisks.   

Logu, spoguļu un citu stiklu un plastmasas 

izstrādājumu mazgāšanai  

litr. 10 

2.3 Higiēnas preces     

2.3.1 11000000910 Ziepes šķidrās 5L Īpašības: pH neitrāls, patīkams aromāts, satur ūdeni, 

aromatizatorus, glicerīnu, propilēnglikolu, nātrija hlorīdu, 

dinātrija fosfātu, bioloģiski nekaitīgas virsmaktīvās vielas 

Iesaiņojums: 5 litri 

roku mazgāšanai gab 25 

2.3.2 11000005909 Roku aizsargpasta Pasta, kas aizsargā un kopj roku ādu. Iesaiņojums: 340 g Aizsargā roku ādu no ūdenī nešķīstošiem 

netīrumiem: eļļām, kvēpiem, zemes, 

smērvielām u.c. 

gab 200.00 

2.3.3 11000000777 Tualetes ziepes Ziepes, kas pH neitrālas ar patīkamu aromātu, kas satur 

ūdeni, aromatizatorus, glicerīnu, propilēnglikolu, nātrija 

hlorīdu, dinātrija fosfātu, bioloģiski nekaitīgas 

virsmaktīvās vielas. Iesaiņojums: 100 g gabals 

roku mazgāšanai gab. 100.00 

2.3.4 11000068213 Pasta roku mazgāšanas 

Power Wash 5L vai 

ekvivalents 

Pasta , kas tīra  tauku , motoreļļu un smērvielu, dezinficē,  

patīkami smaržo, neizraisa alerģisku reakciju.  Pasta ir 

abrazīvo pildvielu, ūdens, fosfātu, dezinficējošu vielu, 

virsmaktīvo vielu un smaržvielu kompozīcija. Iesaiņojums: 

5L. 

roku mazgāšanai gab. 50.00 

2.4 Lokomotīvju un automašīnu mazgāšanas līdzeklis     

2.4.1 11000004262 Mazgāšanas līdzeklis 

Labomids-203 (kg) vai 

ekvivalents 

Balts pulveris pH>10,5, kas šķaidāms ar ūdeni, atbilst 

TY2149-013-50685486-2005 prasībām 

Mašīnbūvniecībā nogremdēšanas tipa 

mašīnās, kā mazgāšanas līdzekli metāla 

virsmu attaukošanai un to attīrīšanai no 

konservācijas smērvielām, izstrādājumu 

attīrīšanai no eļļām un asfaltsveķu 

netīrumiem mazgāšanas iekārtās, 

MMD 12B iekārtā 

kg 50 

2.4.2 11000004265 Mazgāšanas līdzeklis 

motoram Car Plus vai 

ekvivalents 

Mazputojošs sārmains tīrīšanas līdzeklis ar speciālām 

aktīvajām vielām. kas šķīdina motoreļļu un smērvielu, 

iztīra sodrējus, netīrumu nogulsnes, kā arī grafīta un 

izplūdes gāzu piesārņojumu. Piemērots arī eļļas 

atdalītājiem. 

Motora mazgāšanas līdzeklis kg 1000 
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2.4.3 11000061563 Tīrīšanas līdzeklis 

Chrisal G5 (L) vai 

ekvivalents 

Gēlveida tīrīšanas līdzeklis, universāls sārmains( pH 

12÷13) šķidrums, kas nodrošina  smērvielu, naftas, tauku, 

svaigas krāsa, bitumena atdalīšanu no cilindru čaulu, 

lokomotīvju virsbūves virsmām . 

Īpaši piemērots tīrīšanas līdzeklis 

vertikālām virsmām - motoru iekšējo 

detaļu, čaulu, virsbūves u.t.t. mazgāšanai  

litr. 400 

2.4.4   Tīrīšanas 

līdzeklis"CAR&TRACK 

CLEANER" Chrisal (L) 

vai ekvivalents 

Mazputojošs sārmains tīrīšanas līdzeklis- koncentrāts, ar 

speciālām aktīvajām vielām, kas šķīdina motoreļļu un 

smērvielu, iztīra sodrējus, netīrumu nogulsnes, kā arī 

grafīta un izplūdes gāzu piesārņojumu. Piemērots arī eļļas 

atdalītājiem. 

 Mazgāšanas līdzeklis  gan manuālai 

mazgāšanai, gan mazgāšanai ar Karcher 

augstspiediena mazgāšanas iekārtām, grūti 

notīrāmu netīrumu noņemšanai 

(lokomotīvēm, detaļām, grīdām un 

remonta bedrēm) 

litr. 60 

2.4.5 11000079014 Ūdens mīkstināt.RM110 

Karcher 1L ar čipu vai 

ekvivalents 

Šķidrums pH 7÷8  Iesaiņojums: 1 litrs ar dozēšanas čipu Aizsargājošā viela pret katlakmens rašanos 

Karcher augspiediena mazgāšanas ierīcēm 

gab 20 

2.4.6 11000017781 Vējstikla šķidrums 

ziemas -20* 5l 

Etilspirta daudzums ne vairāk kā 30% , pH 7÷9 
Iesaiņojums: 5 litri 

Automašīnu vējstiklu mazgāšanas 

šķidrums ar sasalšanas temperatūru - 200C 

gab 50 

2.4.7 11000019005 Vējstikla šķidrums 

vasaras (5l) 

 Etilspirta daudzums 1-5%  pH 6.5÷7.5 Iesaiņojums: 5 

litri 

Automašīnu vējstiklu mazgāšanas 

šķidrums vasarai 

gab 30 

3 Vagonu remonta centrs 
3.1 Lokomotīvju mazgāšanas līdzeklis     

3.1.1 11000063297 Mazgāšanas līdzeklis 

CMF-240 (L) vai 

ekvivalents 

Chrisal Super CMF240  vai ekvivalents- universāls 

sārmains( pH 12÷13) šķidrums, kas nodrošina  smērvielu, 

naftas, tauku, svaigas krāsa, bitumena atdalīšanu no 

cilindru čaulu, lokomotīvju virsbūves virsmām . 

Cisternu, riteņpāru un ratiņu mazgāšanai litr. 1000 

3.1.2 11000063297 Tehn. mazgāšanas 

līdzeklis ''O-Bism'' vai 

ekvivalents 

О-БИСМ vai ekvivalents pH=10.5-11.5 nedegoša viela ar 

pretkorozijas īpašībām, paredzēta naftas, naftas produktu, 

dažādu eļļu un tauku nomazgāšanai no dažādām virsmām( 

naftas produktu uzglabošanas un transportēšanas tilpnes, 

cauruļvadi, tekstils).  

Virsmu attaukošanai pirms krāsošanas un 

tehniskais mazgāšanas līdzeklis  

kg 3000 

3.1.3 11000028850 Ūdens mīkstinātājs  

RM110 Super vai 

ekvivalents 

Šķidrums pH 7÷8  Iesaiņojums: 1 litrs Aizsargājošā viela pret katlakmens rašanos 

Karcher augstspiediena mazgāšanas 

ierīcēm 

gab 200 



 

 

Nr. 

p.k. 
SAP kods Preces nosaukums Preces tehniskais raksturojums Preces pielietojums 

Mēr-

vienība 
Daudzums 

3.1.4 11000010876 Mazgāšanas līdzeklis 

RM33 ( 20L) vai 

ekvivalents 

Šķidrums pH 13÷14 Iesaiņojums: 20 litri  Mazgāšanas līdzeklis Karcher 

augstspiediena mazgāšanas ierīcēm 

gab 10 

3.1.5 11000025502 Skābe RM101 ASF 5L ( 

gab) vai ekvivalents 

Šķidrums pH 0,   Iesaiņojums: 5 litri  Katlakmens noņēmējs Karcher 

augstspiediena mazgāšanas ierīcēm 

gab 20 

3.2 Veļas mazgāšanas līdzekļi     

3.2.1 11000000043 Saimniecības ziepes (ne 

mazāk kā 185 gr.) 

Ziepes, kas satur nātrija talovātu, ūdeni, nātrija hlorīdu, 

aromatizatoru, krāsvielu. Iesaiņojums: 185g gabals 

Roku mazgāšanai gab 4000 

 

Pozīcijām Nr. 1.7.1÷1.7.4, 2.4.1÷2.4.5 un 3.1.1÷3.1.5 jāiesniedz preces ražotāja vai izplatītāja izsniegtas drošības datu lapas vai kvalitāti paliecinoši dokumenta 

kopija. 

Ja pretendents piedāvā ekvivalentu pozīcijām 1.7.2÷1.7.4, 2.4.1÷2.4.5 un 3.1.1÷3.1.5, tad  jāiesniedz 3.5.11 punktā minētā informācija 

 

 


