KOOPERATĪVA
DIBINĀŠANA
LIENE FELDMANE
2 0 2 1 . G A DA M A RT S

ŠODIEN

PĀRTRAUKUMS

12.00 – 12.30
Dalībnieku idejas
Kooperatīva izveide

Kooperatīvās sabiedrības
regulējošie normatīvie akti

10.00 – 12.00

12.30 – 14.00

DOMA ŠAI DIENAI
Ja tici, ka Tu vari, vai arī, ja tici, ka Tu nevari,
abos gadījumos Tev ir taisnība!...

Henrijs Fords

JŪSU IDEJAS!

KĀ IZVEIDOT KOOPERATĪVU

Kooperatīva izveides posmi
Kooperatīva veidošana notiek 3 posmos:

• Biznesa idejas izstrāde
• Interešu un dzīvotspējas novērtēšana
• Reģistrēšana un darbības uzsākšana.

BIZNESA IDEJAS IZSTRĀDE

Vai
kooperatīvs?

Tāpat kā jebkuram uzņēmumam, arī Jūsu kooperatīvs tiek veidots,
lai apmierinātu kādas ekonomiskās vajadzības:
• produktu un pakalpojumu nepieejamība;

Kāpēc?

• noteiktu produktu un pakalpojumu neapmierinoša kvalitāte;

Ko
darīsim?

• pārāk dārgi produkti un pakalpojumi;
• tirgus attīstība vai paplašināšana;

• sadarbības uzlabošana ar ražotājiem tirgū.
Jāatbild uz jautājumiem

kādu
problēmu/vajadzību
vēlaties atrisināt?

kā darbs grupā to
palīdzēs izdarīt?

Katram ir jāpiekrīt un jāpiedalās kooperatīva mērķī.
Jo pārliecinošāka ir vajadzība, jo lielāka iespēja, ka jūsu kooperatīvs būs veiksmīgs.

MĒRĶIS

Vai kooperatīvs ir vispiemērotākais?

Ja apsverat kooperatīva dibināšanu, godīgi atbildiet uz šiem jautājumiem:

kāds ir
kooperatīva
biznesa mērķis?

Kam jāgūst
labums no tā?

Ja atbilde ir “sniegt pakalpojumu tiem, kas no tā gūst labumu”, iespējams, laba izvēle ir
kooperatīvs.

Modelis vislabāk darbojas, ja dalībnieku intereses ir saskaņotas, un darbs grupā dod lielāku
vērtību, par to, ko var sasniegt vienatnē.

DOMU BIEDRU GRUPAS IZVEIDE
Izveidot domu biedru grupu.
• Uzrunājiet potenciālos līderus un biedrus (dibinātājus).
• Sapulciniet nelielu grupu līdzīgi domājošu cilvēku, kuri, Jūsuprāt, būtu
ieinteresēti strādāt ar Jums kopā kooperatīvā.

• Pārrunā kooperatīva darbības principus.

Noteikt šī brīža vajadzības, iespējas un resursus.
Nosakiet, kāda profesionāla palīdzība nepieciešama kooperatīva darbības
uzsākšanai:
• konsultants kooperatīva izveidē;
• ekspertu konsultanti priekšizpētes un biznesa plāna izstrādē;
• finanšu konsultants

• grāmatvedības konsultants, juridiskais konsultants, mārketinga konsultants un citi.

• Cilvēkiem, kurus vēlaties pievienot šim "iekšējam lokam", jābūt
tikpat aizrautīgiem par projekta mērķiem kā Jums, un katram
no viņiem ir jābūt gataviem ieguldīt savas unikālās prasmes, kas
var palīdzēt virzīt kooperatīvu uz priekšu.

• Meklējiet draugus, kaimiņus vai kolēģus, kuriem ir pieredze
jomā, kurā vēlaties, lai kooperatīvs darbotos.
• Jums nepieciešami arī cilvēki, kuriem ir citas prasmes vai
zināšanas, kuru Jums var pietrūkt.
Piemēram, Jūs varētu vēlēties piesaistīt juristu un grāmatvedi,
lai viņi varētu palīdzēt juridisko un finanšu jautājumu risināšanā.

• Tāpat Jums ir arī jāmudina šie cilvēki ieteikt citus, kuri, viņuprāt,
varētu būt ieinteresēti iesaistīties projektā tā plānošanas
posmā.

PIRMĀ SANĀKSME
•

Potenciālo biedru sapulce, izdiskutē vajadzības, nosaka kooperatīva misiju
(vīziju, mērķus), apspriež kooperatīva nosaukumu un galvenā biroja atrašanās
vietu;

Pirmā sanāksme galvenokārt būs:
• diskusijas par kooperatīva priekšrocībām un trūkumiem
• vai kooperatīvs varētu risināt vajadzību vai problēmu, ko esat identificējuši.

•

Izveido vadības komiteju / pagaidu padomi, kas koordinē grupas darbu.

•

Izstrādā rīcības plānu un ieceļ atbildīgos katram uzdevumam (pieraksta to un
prasa atbildību).

• Ieteikums piesaistīt konsultantu vai kooperācijas ekspertu, kurš
varētu atbildēt uz jautājumiem, kas varētu rasties sanāksmes laikā.
• Jāapspriež arī kooperatīva organizatoriskais pamats, finanšu
ieguldījumi, kā arī jāizveido vispārīgs laika grafiks, lai nonāktu līdz
kooperatīva dibināšanai.
• Atceraties – līdz kooperatīva darbības sākšanai var paiet gads.
Viens no svarīgākajiem kooperācijas attīstības aspektiem ir spēcīgi,
labi izpētīti un izstrādāti plāni.
Kā arī jābūt vēlmei izveidot dinamisku organizāciju, kurā ir kaislīgi,
apņēmīgi cilvēki.

IZVĒLATIES PAGAIDU PADOMES
LOCEKĻUS
• Pagaidu padome būs cilvēku grupa, kas strādā pie kooperatīva biznesa plānošanas
un tā dibināšanas.
• Tādējādi vēlams, ka padomes locekļiem ir pieredze uzņēmējdarbībā un tiesību jomā (bet
protams, var piesaistīt ekspertus).
• Ja vien iespējams, iesaistiet vismaz vienu personu, kurai ir iepriekšēja pieredze kooperatīva
attīstīšanā vai vadīšanā.Viņa zināšanas būs nenovērtējamas.

• Jums nepieciešams arī kāds, kuram ir vispārīgas zināšanas un pieredze uzņēmējdarbības
uzsākšanā un attīstībā, kā arī juristu vai kādu, kuram ir plaša izpratne par uzņēmējdarbības un
kooperatīva tiesībām.
• Atceraties, ka pagaidu padome visticamāk kļūs par dibinātājiem un pirmo kooperatīva padomi.

RĪKOJIET SANĀKSMES CIK NEPIECIEŠAMS
Kooperatīva darbības plānošanas laikā ir svarīgi, lai bieži tiktos visi
sākotnējie organizatori, ne tikai pagaidu padome.
• Jūs varat plānot periodisku e-pastu vai citas korespondences sūtīšanu,
taču tas neaizstāj klātienes tikšanās.
• Plānošanas posmos ir svarīgi nodrošināt, lai neviens nejustu, ka ir palicis
ārpusē (runājām par iekšējo loku iepriekš).
Ja kāds no jūsu sākotnējās grupas zaudē interesi vai atsvešinās no procesa,
kooperatīvs var izgāzties.

• Visu kopā sanākšana uzlabo arī kooperatīva demokrātisko raksturu un
ļauj izvirzīt idejas no dažādiem avotiem, kuras citādi netiktu ņemtas vērā.

1. ETAPS

2. ETAPS BIZNESA PLĀNA IZSTRĀDE
UN DZĪVOTSPĒJAS NOVĒRTĒJUMS
• Priekšizpēte

• Dzīvotspējas analīze
• Finansējums
• Kooperatīva darbības organizēšana, tai skaitā pārvaldība

• Kooperatīva misija, vērtības, uzņēmuma ētika
• Statūtu izstrāde

PRIEKŠIZPĒTE
Priekšizpēte ir plašs plānošanas ziņojums, ieskaitot dalībnieku un tirgus analīzi,
kas pamatos kooperatīva vispārējo biznesa plānu.
•

Potenciālo biedru aptauja;

•

Misijas un vērtību definēšana;

•

Tirgu izpēte;

•

Priekšizpētes pētījumi (riski; stiprās – vājās puses utt.).

PRIEKŠIZPĒTE
• Par priekšizpēti parasti atbild pagaidu padome. Atkarībā no padomes pieredzes,
viņi var vēlēties piesaistīt profesionālu biznesa analītiķi.
• Aptauju mērķis ir noteikt potenciālo dalībnieku vajadzības, paredzamo
uzņēmējdarbības apjomu un vietu, kur kooperatīva preces vai pakalpojumi
iekļaujas tirgū (vietējā un eksporta).
• Priekšizpētei arī jānovērtē iespējamās kooperatīva atrašanās vietas un metodes
kooperatīva produktu vai pakalpojumu piegādei / iegādei no tā biedriem.

PRIEKŠIZPĒTE
•
•
•
•
•

Veikt tirgus pārskatu.
Nosakiet, vai ir pieejama nepieciešamā tehniskā un finansiālā palīdzība.
Novērtējiet atbalstu kooperācijai vietējā sabiedrībā.
Novērtējiet, vai kooperatīvs ir labākais tiesiskais regulējums, ko izmantot.
Definējiet biedriem paredzētos ieguvumus (piemēram, kvalitāti, cenu) un
kooperatīva raksturojumu, lai noteiktu, kāds ir kooperatīvs:
– piedāvātie produkti un pakalpojumi (patērētāju kooperatīvs)
– tirgotie produkti un pakalpojumi (ražotāju kooperatīvs)
– jauni pakalpojumi sabiedrībai (vairāku ieinteresēto personu kooperatīvs)

• Novērtējiet projekta potenciālu piesaistīt nepieciešamo dalībnieku skaitu, lai
tas būtu dzīvotspējīgs.
• Veikt PEST analīzi.

PESTLE (PEST) ANALĪZE
• PESTLE analīze ir rīks, ko uzņēmēji izmanto, lai novērtētu ārējos faktorus, kas varētu ietekmēt
biznesu. Tie ir:
– Politiskie faktori
– Ekonomiskie faktori
– Sociālie faktori
– Tehnoloģiskie faktori
– Juridiskie faktori
– Vides faktori

• PESTLE analīze palīdz labāk izprast dažādus faktorus, kas varētu ietekmēt jūsu biznesu.

• Līdztekus PESTLE analīzei ir ieteicams veikt arī SVID analīzi (kurā tiek novērtēti jūsu uzņēmuma
stiprās, vājās puses, iespējas un draudi). Šie rīki kopā palīdz kooperatīviem paredzēt pasākumus,
kurus viņi nevar kontrolēt.
• Par analīzi: https://rokasgramata.lv/vadiba/pest-analize/

BIZNESA PLĀNA IZSTRĀDE
• Pēc priekšizpētes pagaidu padome ir atbildīga par visaptveroša biznesa plāna
izveidošanu kooperatīvam.
• Vienā no pirmajām biznesa plāna daļām jāapraksta, ko kooperators darīs un kāpēc.
• Pirmkārt, šajā sadaļā aprakstītas definētās sabiedrības (interesentu) vajadzības, un to, kā
kooperatīvs risinās šīs vajadzības.
• Īpaši aprakstiet kooperatīva darbību, kā arī tā biznesa mērķus un to, kā abi sasaistās.
Piemēram, ja jūs izveidojat lauksaimniecības kooperatīvu, jūs sīkāk iepazīstināt ar
kultūraugu veidiem, kurus plānojat audzēt, par cilvēkiem, kuri palīdzētu dažādos ražošanas
posmos, un par to, kā labības iepirkums tiks organizēts no biedriem, un kā ar nebiedriem
un viņu iespēju izmantot kooperatīva pakalpojumus.

IDENTIFICĒJIET GALVENOS BIEDRUS, DALĪBNIEKUS
Biznesa plānā, kas būs iekšējai lietošanai:
• Jāidentificē ikviens, kam būs nozīmīga loma kooperatīva ikdienas
darbībā, ieskaitot vadītājus, darbu vadītājus, kas uzraudzīs
pakalpojumu ražošanu vai sniegšanu.
• Jānorāda, kurš sniegs juridiskos vai grāmatvedības pakalpojumus
kooperatīvam.

Ja šī priekšizpēte parāda, ka plānotais kooperatīvs ir iespējams, grupa
var pāriet uz nākamo posmu.
Ja priekšizpēte liecina, ka tas nav iespējams vai ja pētījums nav
pārliecinošs, grupai jāpārvērtē sava biznesa ideja.

2.POSMS
DZĪVOTSPĒJAS IZPĒTE
• Novērtējiet dažādos stratēģiskos scenārijus, ražošanas izmaksas un
nepieciešamos cilvēkresursus, materiālos un finanšu resursus.
• Novērtējiet dažādus sākuma finansēšanas scenārijus.

• Veiciet provizorisku budžeta pārskatu un naudas budžeta prognozi
(ieņēmumi un izdevumi, dalībnieku ieguldījumi pamatkapitālā,
partneri, krājaizdevu sabiedrības vai bankas aizdevumi, dotācijas).

SĀKUMA KAPITĀLS
• Sākuma kapitāls ir viens no lielākajiem šķēršļiem, ar ko saskaras kooperatīvi.

• Jūsu biznesa plānam ir nepieciešams atklāts novērtējums par kooperatīva finansiālajām
vajadzībām un to, kā jūs plānojat tās apmierināt.
• Kooperatīvs ir biedru uzņēmums un biedriem ir jābūt gataviem to uzturēt vismaz
sākuma posmā.

IEKĻAUJIET PROGNOZES
Kooperatīva galvenais mērķis, izņemot virzību uz vērtību, kas motivēja
tā izveidi, ir nopelnīt naudu biedriem.
Jūsu biznesa plānā jāiekļauj konservatīvas prognozes par to, cik lielu
peļņu kooperatīvs gūs pirmajos gados.
Paturiet prātā, ka lielākā daļa kooperatīvu pirmajos gados nesniedz
ievērojamu peļņu.
Jūsu prognozes būs atkarīgas arī no tā, kāda veida kooperatīvu mēģināt
izveidot. Piemēram, ja vēlaties izveidot kooperatīvo dārzu pilsētas
centrā, ievērojama peļņa var būt sekundāra salīdzinājumā ar citiem
kopienas ieguvumiem, piemēram, izglītību un ieguldījumiem sabiedrībā
un tās iedzīvotājos.

Ja dzīvotspējas izpēte parāda, ka jaunais kooperatīvs būs finansiāli
dzīvotspējīgs, grupa var pāriet uz nākamo fāzi.

Ja pētījumā secināts, ka plānotais kooperatīvs, lai arī šķiet īstenojams,
nebūtu finansiāli dzīvotspējīgs, grupai būtu jāapsver projekta
izbeigšana.

APSPRIEDIET CENU NOTEIKŠANU UN
TIRGUS STRATĒĢIJU
• Viena no vissvarīgākajām biznesa plāna daļām ir diskusija par to, cik daudz kooperatīvs nopelnīs
(plāno nopelnīt) par savām precēm vai pakalpojumiem un kā tas šīs preces un pakalpojumus
nogādās/ saņems no biedriem.
• Liela daļa satura šeit tiks balstīta uz veikto priekšizpēti.

• Sniedziet informāciju par to, kā jūs plānojat izvietot savus produktus vai pakalpojumus tirgū, kā
arī par biedru un darbinieku pieņemšanas stratēģijām vai mārketinga plāniem.

KOOPERATĪVA SĀKUMA
FINANSĒJUMS
• Nosakiet iestāšanās maksu un pamatpajas vērtību biedriem.
• Nosakiet pamatkapitāla vērtību darbības uzsākšanas laikā un pirmajos
trīs darbības gados (ņemot vērā paredzamo dalībnieku skaita
pieaugumu).
• Sagatavojiet nolikumu, kas reglamentē darījumus ar pajām.
• Sagatavojiet nolikumu, kas regulē aizdevumus (ja piemērojams).

• Izstrādājiet vispārējo finansēšanas plānu pirmajiem trim darbības gadiem.
• Veiciet sarunas par vidēja termiņa krājaizdevu sabiedrību vai bankas
aizdevumiem un kredītlīniju.

DROŠS FINANSĒJUMS
• Iekšējo un ārējo finansējumu avoti un nosacījumi.

KOOPERATĪVA DARBĪBAS
ORGANIZĒŠANA
• Izveidot grupas, lai sadalītu slodzi starp pagaidu padomes locekļiem. Piemēram:
– Plānošanas grupa
– mācību grupa
– Statūtu un nolikumu izstrādes grupa.

• Izlemiet kas būs biedri, izstrādāt biedru kritērijus, jaunu biedru piesaiste.
• Nosakiet dažādu demokrātisko struktūru (kopsapulce, padome, valde) lomas un
atbildību. Biznesa plānā jānosaka, kā plānojat vadīt kooperatīvu, kā tiks pieņemti
lēmumi un kas būs atbildīgs par tā ikdienas darbību – kooperatīva pārvaldība.
• Izstrādā kooperatīva statūtus, nolikumus (biedru kritēriji un pienākumi, produkcijas
kvalitātes prasības).

KRITĒRIJI BIEDRIEM
• Jūs varat izstrādāt noteiktus dalības kritērijus. Piemēram, biedri
nodarbojas ar gaļas liellopu audzēšanu.
• Jūs varat arī pieprasīt, lai kooperatīva biedri strādā kooperatīvā
noteiktu stundu skaitu nedēļā vai mēnesī vai katru mēnesi
samaksā noteiktu summu nodevu.
• Pieteikumā var noteikt kooperatīva vērtības, kuras biedriem ir
jāievēro.

KOOPERATĪVA ORGANIZĒŠANA
• Organizēt apmācības padomes locekļus kooperatīva administrēšanā
un vadībā, kā arī valdes darbībā.

KOOPERATĪVA DARBĪBAS PLĀNOŠANA
• Izveidojiet organizācijas shēmu.
• Veiciet pirmā darbības gada operatīvo plānošanu.
• Pārrunāt līgumus par nepieciešamo produktu un pakalpojumu (izejvielu)
piegādi.
• Pārrunājiet pārdošanas vai mārketinga līgumus pēc nepieciešamības (atkarībā
no uzņēmuma rakstura).
• Ieviest grāmatvedības sistēmu.
• Definējiet katra amata pienākumus un atbildību.
• Izstrādāt algu politiku.
• Uzrunāt kooperatīva vadītāju (valdes locekli /izpilddirektoru /
ģenerāldirektoru).

• Šajā biznesa plāna daļā jūs sīki aprakstīsit visus jau esošos
ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas plānus.
• Ja šie plāni vēl tiek izstrādāti, paskaidrojiet, kurā posmā šie
plāni ir un kad jūs plānojat pāriet uz nākamo posmu.
• Ja ir nepieciešams iegādāties aprīkojumu vai zemi, lai virzītos uz
priekšu, paskaidrojiet to arī un pēc tam iekļaujiet šīs izmaksas
sadaļā par finansējumu.
• Operāciju sadaļā jāiekļauj arī visa informācija par personālu vai
apmācību, kuru plānojat nodrošināt.

KOOPERATĪVA STATŪTI
• Statūti ir noteikumi, kas regulē dažādus kooperatīvās uzņēmējdarbības aspektus:
• raksturo uzņēmuma formu un struktūru.
• tie atšķiras starp organizācijām.
• atspoguļo gan kooperatīva darbību, gan tā biedru vērtības un intereses.
• tie nosaka arī turpmākās kooperatīva politikas izstrādes pamatu.
• tie izklāsta procedūras kooperatīva uzņēmējdarbības veikšanai.

• Lai gan statūtus paredz tiesību akti, tie arī palīdz biedriem gūt skaidrību un kopīgu izpratni par
galvenajiem procesiem kooperatīvā, par biedru iesaistīšanos, pienākumiem un atbildību, kā arī paša
kooperatīva pamatdarbību.
• Statūtos būtu jāiekļauj:
• Kooperatīva mērķis, pamatdarbība, biedru ieguldījums, tā atzīšana un darbības ar to (pajas, peļņa).
• Kooperatīva dibinātāju nodefinētās vērtības un intereses, to atspoguļošana.

• Tie jāizstrādā ievērojot likumdošanu.

KOOPERATĪVA
VĒRTĪBAS UN
PRINCIPI
• Vērtību definēšanai jāatvēl pietiekami daudz laika
• Vērtības ne tikai nosauc, tās arī izskaidro
• Tām ir jābūt saskaņā ar ikviena kooperatīva dibinātāja un vēlāk arī biedra pārliecību

• Definētās vērtības ir robeža; sarkanā līnija – kuru nedrīkst pārkāpt.
• Kooperatīva ētikas kodekss.
– Ietver vērtību un kooperācijas principu skaidrojumu

– Tajā var būt aprakstīti ieteikumi kā rīkoties kādā situācijā

DIBINĀŠANAS SAPULCE
• Tiek prezentēts un apstiprināts:
– kooperatīva biznesa plāns
– Statūti
– Padome un valde

• Pieņemts lēmums par kooperatīva reģistrāciju

3.POSMS KOOPERATĪVA
REĢISTRĒŠANA
Pārliecinieties, ka juridiskās formalitātes tiek kārtotas pareizi.Vajadzības gadījumā
meklējiet eksperta juridisko palīdzību.
• Dibināšanas līgums,
• Kooperatīva statūti,
• Pieteikums ierakstīšanai Uzņēmuma reģistra reģistrācijas žurnālā.

KOOPERATĪVA DARBĪBAS UZSĀKŠANA

• Noalgot kooperatīva vadītāju.

• Sakārtot juridiskos jautājumus – reģistrācijas nr., bankas konts utt.
• Izveidojiet biedru reģistru un dalības pieteikumu.

PIEŅEMIET DARBĀ UN APMĀCIET KOOPERATĪVA
DARBINIEKUS
• Atlasīt un pieņemt darbā darbiniekus (atbildīgs ir vadītājs).
• Organizēt un piedāvāt apmācību programmu, kas ietver informāciju par kooperatīviem
darbiniekiem.

10. SOLIS: NOTURIET PIRMO
KOPSAPULCI
• Pieņemt nolikumu (ja tas nav veikts dibināšanas sapulcē).
• Pieņemt biznesa plānu (ja tas nav veikts dibināšanas sapulcē).
•Ievēlēt padomes locekļus, apstiprināt izpilddirektoru (ja tas nav veikts dibināšanas sapulcē).
Padomes un valdes locekļus ievēl uz Statūtos noteikto termiņu, ja tie ir apstiprināti Dibināšanas
sapulcē, tad jaunas vēlēšanas organizē līdz termiņa beigām.
• Ieceļ iekšējo revidentu.
• Apstiprināt kooperatīva pieteikumu dalībai attiecīgajā federācijā vai asociācijā.

VEIKSMĪGS KOOPERATĪVS:
• Apņēmīgi biedri un padome.
• Līderība /vadība.

• Kompetents un atbildīgs menedžments.
• Uzstādīti reālistiski, sasniedzami mērķi un fokusēties uz tiem.
• Lēmumi balstīti uz pētījumiem/ analīzes un uzņēmējdarbības plānošanu.

• Tirgus pieprasījuma izvēle drošās piegādēs izvēloties patstāvīgos līgumus ar labāko cenu.
• Sadarbība ar konsultantiem – nozares ekspertiem, uzņēmumu attīstītājiem, citiem kooperatīviem,
juridiskajiem un finanšu konsultantiem.

VEIKSMĪGS KOOPERATĪVS:
• Biedru padome, kas pārvalda.
• Biedru padome, kas izturas kā biznesa tikšanās.

• Nepārtraukti uzlabo zināšanas un prasmes.
• Seko citu biznesu praksēm.
• Izveidota atzinības, atklātības un godīguma kultūra.
• Iesaistās atvērtajos procesos par nomu, darbiniekiem.
• Drošs/ pietiekams kapitāls darbības uzsākšanai un darbībām.
• Veido sadarbību ar citiem kooperatīviem un kooperatīvu organizācijām.
• Veic darbības novērtējumu.

NEIZDOŠANĀS BIEŽĀKIE IEMESLI:
• Kvalitātes atšķirības;
• Personīgā ieinteresētība;
• Vadības trūkums;

• Vadības nekompetence.

KOOPERĀCIJAS DARBĪBAS PRINCIPI
NO 1920. GADA:
• Nekad un neko nepērc citur, ja vari to pašu
iegādāties savas biedrības veikalā.
• Rūpējies par savu biedrību un viņas mantu tāpat
kā par savu īpašumu; jo bagātāka un spēcīgāka
biedrība, jo vairāk laba tu pats caur viņu baudīsi.
• Centies paplašināt savas biedrības darbību, lai tā
bez preču apgādāšanas un pārdošanas uzņemtos
arī preču ražošanu.
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PALDIES PAR UZMANĪBU!
Liene Feldmane
Liene.Feldmane@llkc.lv

