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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

26.10.2009.

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0192/2009, ko asociācijas „Solidarity, Independence, 
Democracy” (SID) darbinieku vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgais Michael 
Ashbrook un kam pievienoti 469 paraksti, par līguma darbiniekiem ES iestādēs

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir SID ģenerālsekretārs, sūdzas par nodarbinātības 
nosacījumiem un darbu, kuru ES iestādes piedāvā līguma darbiniekiem. Viņš norāda, ka 
atšķirībā no līguma darbiniekiem pagaidu darbiniekiem saskaņā ar Civildienesta noteikumiem 
ir tādas pašas tiesības kā pastāvīgajiem darbiniekiem un iespēja piedalīties iekšējās atlases 
pārbaudēs. Tā kā viņš uzskata, ka šī situācija acīmredzami pārkāpj ES principus, kuri aizliedz 
diskrimināciju, ES Pamattiesību hartu un SDO Konvenciju Nr. 111 par diskrimināciju 
attiecībā uz darbu un nodarbinātību, viņš aicina Eiropas Parlamentu iejaukties, lai aizstāvētu 
līguma darbinieku likumīgās tiesības.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 25. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs ir darba ņēmēju pārstāvniecības organizācijas SID („Solidarity, 
Independence, Democracy”) ģenerālsekretārs. Viņš pieprasa atcelt iekšējos konkursus 
COM/INT/EU10/08/AST1, COM/INT/EU10/08/AST3, COM/INT/EU10/08/AD5, 
COM/INT/EU10/08/AD9 un COM/INT/EU10/08/AD12 vai veikt izmaiņas dalības 
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nosacījumos, lai ietvertu tajos pielaides kritērijus attiecībā uz visiem ierēdņiem un citiem 
darbiniekiem neatkarīgi no viņu valstiskās piederības vai līguma veida, pamatojoties uz 
šādiem secinājumiem:

a) šie konkursi būs diskriminējoši pret to Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, 
kuras veidoja ES pirms 2004. gada paplašināšanās, (turpmāk tekstā — ES-15) un 
to valstu — Bulgārijas un Rumānijas — pilsoņiem, kuras ES pievienojās 
2007. gadā (turpmāk tekstā — ES-2), jo viņi neatbilst pielaides kritērijiem;

b) šie konkursi būs diskriminējoši pret līgumdarbiniekiem, jo viņi neatbilst pielaides
kritērijiem;

c) šo konkursu ietvaros būs pieļaujamas apšaubāmas darbības, kuru rezultātā gandrīz 
visi pagaidu darbinieki no dalībvalstīm, kas pievienojās Eiropas Savienībai 
2004. gada 1. maijā, (turpmāk tekstā — ES-10) kļūs par ierēdņiem saskaņā ar 
pusautomātisku procedūru, lai gan šiem pagaidu darbiniekiem nekad nav 
piemērota EPSO (Eiropas Personāla atlases birojs) rīkota atlases procedūra, bet tos 
vienkārši izvēlējās attiecīgais ģenerāldirektorāts.

Konkursu vēsturisks pārskats

2004. gada 1. maijā notika Eiropas Savienības paplašināšanās, jo tai pievienojās desmit jaunas 
dalībvalstis.

2002. gada 5. jūnijā Komisija pieņēma paziņojumu par Komisijas darbību un cilvēkresursiem 
paplašinātajā Eiropas Savienībā1. Šajā paziņojumā ir pieminēts, ka paplašināšanās dēļ ir 
nepieciešams palielināt darbinieku skaitu (īpaši vajadzīgi 3400 papildu darbinieki, kuru darbs 
tiktu finansēts no administratīvā budžeta, un 150 darbinieki, kuru darbs tiktu finansēts no 
pētniecības budžeta).

2003. gada 19. februārī Komisija pieņēma paziņojumu par Komisijas ierēdņu iecelšanu amatā 
no jaunajām dalībvalstīm2. Šajā paziņojumā ir skatīts jautājums par jauno dalībvalstu 
pārstāvniecību Komisijas administrācijā. Tajā ir noteikts, ka 3441 darba vieta (izņemot tiešās 
pētniecības darbības) jārezervē jauno dalībvalstu pilsoņiem.

2004. gada 23. februārī Padome izdeva Regulu (EK, EURATOM) Nr. 401/20043, ar ko sakarā 
ar paplašināšanos ievieš pagaidu pasākumus Eiropas Kopienas ierēdņu iecelšanai amatā. Pie 
šiem pasākumiem īpaši pieskaitāma iestādēm dotā atļauja rezervēt amata vietas tikai attiecīgo 
desmit dalībvalstu pilsoņiem (atkāpjoties no Civildienesta noteikumiem, kuros ir aizliegta 
amata vietu rezervēšana noteiktas dalībvalsts pilsoņiem) šim nolūkam paredzētajā
nodarbinātības posmā, ņemot vērā budžeta lēmumus4. Šī atkāpe ir piemērojama tikai pārejas 
periodā, kas noslēdzas 2010. gada 31. decembrī.

Divus gadus pirms pārejas perioda beigām Komisija izstrādāja oficiālu ziņojumu par 
progresu, kas panākts attiecībā uz orientējošā mērķa par jauno dalībvalstu pilsoņu pieņemšanu 
                                               
1 Komisijas paziņojums Eiropas Padomei un Eiropas Parlamentam COM(2002)311 (galīgā redakcija) par 
Komisijas darbību un cilvēkresursiem Eiropas Savienībā.
2 Glenys Kinnock paziņojums Komisijai C(2003)436/5 par Komisijas ierēdņu pieņemšanu darbā no 
jaunajām dalībvalstīm.
3 Padomes Regula (EK, EURATOM) Nr. 401/2004 (2004. gada 23. februāris), OV L 67. 5.3.2004., 1. lpp.
4 Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 27. pants. 
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darbā sasniegšanu. No tā var secināt, ka Komisija ir sasniegusi savus mērķus (divus gadus 
pirms pārejas perioda beigām) un pagaidu darbinieku īpatsvars ir salīdzinoši liels (aptuveni
26 %). Par to tika informēts Parlaments un Padome1. 

Pagaidu darbinieku lielais īpatsvars no dalībvalstīm, kas ES pievienojās 2004. gadā, ir īpaši
saistīts ar Komisijas rīcībā nodoto konkursu sekmīgo kandidātu sarakstu nepilnībām
(daudzuma, bet galvenokārt specifisku kvalifikāciju ziņā) attiecībā pret vispārējiem mērķiem. 
Tā kā rezerves saraksti bija veidoti starpiestāžu līmenī, Komisija varēja pieņemt darbā tikai 
paredzēto sekmīgo kandidātu skaitu. Tomēr pastāvēja iespēja, ka laika gaitā pagaidu 
darbinieki var izrādīties nepiemēroti darbam konkrētajā iestādē. No vienas puses, šī 
ievērojamā pagaidu darbinieku skaita aiziešana pēc līguma beigām varētu negatīvi ietekmēt 
iestāžu darbību (tiek zaudēti cilvēki ar uzkrātām svarīgām zināšanām) un, no otras puses,
apdraudēt mērķus, kas noteikti attiecībā uz to dalībvalstu, kas ES pievienojās 2004. gadā, 
pilsoņu pieņemšanu darbā.

Lai apmierinātu vajadzību pēc pastāvīgiem darbiniekiem no dalībvalstīm, kas ES pievienojās 
2004. gada 1. maijā, Eiropas Komisija 2008. gada 28. novembrī rīkoja sešus pārbaudījumus 
un piecus iekšējos konkursus, lai atlasītu un pieņemtu darbā asistentus (AST1 un AST3) un 
administratorus (AD5, AD9 un AD12; otrajā un trešajā gadījumā, lai pildītu nodaļas 
priekšnieka pienākumus) no Kipras, Igaunijas, Ungārijas, Latvijas, Lietuvas, Maltas, Polijas, 
Slovākijas, Slovēnijas un Čehijas. Attiecīgo konkursu numuri bija: 
COM/INT/EU10/08/AST1, COM/INT/EU10/08/AST3, COM/INT/EU10/08/AD5, 
COM/INT/EU10/08/AD9 un COM/INT/EU10/08/AD12. 

Starp paziņojumā par konkursu ietvertajiem pielaides nosacījumiem bija, ka pieteikumu 
iesniegšanai noteiktā termiņa laikā pretendentam jābūt:

- pilsonim vienā no desmit dalībvalstīm, kas Eiropas Savienībai pievienojās 2004. gada 
1. maijā (Kipra, Igaunija, Latvija, Lietuva, Ungārija, Malta, Polija, Slovākija, 
Slovēnija un Čehijas Republika);

- Komisijas vai ar to saistīto iestāžu ierēdnim vai pagaidu darbiniekam, kam piešķirts 
viens no šādiem statusiem: administratīvā „aktīvā nodarbinātība”, atvaļinājums
militārajam dienestam, bērna kopšanas vai ar ģimenes apstākļiem saistīts atvaļinājums,
„norīkots dienesta vajadzībās” vai „norīkots pēc paša pieprasījuma” pirmo sešu 
norīkojuma mēnešu laikā Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu (turpmāk tekstā 
— Civildienesta noteikumi) 35. un turpmāko pantu izpratnē. 

Komisijas novērojumi par lūgumrakstu

Vispirms Komisija vēlas atgādināt, ka saskaņā ar Civildienesta noteikumiem iestāde, kas 
kompetenta iecelt amatā (AIPN), īsteno savas pilnvaras, stingri ievērojot attiecīgos 
noteikumus. Turklāt, ja tā izmanto plašas izvērtēšanas pilnvaras, tad to vienmēr īsteno ar 
juridiskas kontroles palīdzību. Ņemot vērā šo secinājumu, ir jāizskata lūgumrakstā minētās 
                                               
1 Skat. īpaši: Commission report on EU-12 Recruitment for the Council and the Parliament (Operating 
establishment plan and offices, for management staff including research budget) State of Play 1 February 2009
un State of Play 1st September 2008 (Komisijas ziņojums par ES-12: Padomes un Parlamenta darbinieku 
pieņemšana darbā (kārtējais štatu saraksts un amata vietas administratīvajam personālam, ieskaitot pētniecības 
budžetu) situācija 2009. gada 1. februārī un 2009. gada 1. septembrī).
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galvenās sūdzības.

a) Desmit valstu, kas ES pievienojās 2004. gadā, pilsoņiem paredzētie konkursi

Viens no Civildienesta noteikumu principiem ir tas, ka AIPN galvenais mērķis ir apmierināt 
darba vajadzības. Tāpēc lēmums rīkot iekšējo konkursu netika pieņemts, ņemot vērā to 
personu vēlmes, kas gribēja kļūt par Kopienas ierēdni. Tieši pretēji, saskaņā ar Civildienesta 
noteikumu 29. panta 1. punktu, kas attiecīgajā gadījumā veido juridisko pamatu, AIPN apsver 
iespēju rīkot iekšējo konkursu, „lai aizpildītu amata vietas iestādē”, turklāt tā tiek apsvērta 
tikai pēc tam, kad ir izskatītas amata vietu aizpildīšanas iespējas, pārceļot darbiniekus citā 
amatā, [apstiprinot] vai piešķirot paaugstinājumu.

Šis gadījums attiecas uz amata vietām, kas paredzētas ES-10 pilsoņu pieņemšanai darbā. Pēc 
AIPN konstatējuma, ka ES-10 ierēdņu skaits iestādē ir ievērojami mazāks nekā ES-10 
pilsoņiem rezervēto amata vietu skaits, tā nolēma rīkot iekšējo konkursu. No tā izriet, ka viens 
no šāda konkursa (kura mērķis ir iecelt amatā ierēdņus, kas ir ES-10 pilsoņi) pielaides 
nosacījumiem ir tas, ka pretendentam jābūt ES-10 pilsonim.

Ir saprotams, ka var rasties jautājums par to, kādu iemeslu dēļ Komisija nolēma nerīkot 
līdzīgu konkursu ES-15 un/vai ES-2 pilsoņiem.

Attiecībā uz ES-15 pilsoņiem atbilde ir vienkārša. Konkurss, kas tiktu rīkots tikai ES-15 
pilsoņiem, būtu pretrunā ar Civildienesta noteikumiem. Piecus attiecīgos konkursus bija 
iespējams rīkot iepriekš minētās Regulas (EK, EURATOM) Nr. 401/2004 dēļ. Bet nav 
izstrādāta līdzvērtīga regula, ar kuru būtu atļauta konkursa rīkošana ES-15 pilsoņiem. Saskaņā 
ar minētās regulas 2. pantu Komisija var rīkot tikai konkursus 11 oficiālajās Eiropas 
Savienības valodās, kas pastāvēja pirms 2004. gada 1. maija. Bet šādā konkursā nevarēja 
aizliegt piedalīties 10 minēto valstu pilsoņiem (turklāt 2 no šīm 10 valstīm oficiālā valoda ir 
viena no 11 oficiālajām valodām). 

Tomēr konkursa rīkošana ES-15 11 valodās neattaisnotos. No vienas puses, pagaidu 
darbinieku īpatsvars ES-15 AT2b (1,26%) un AT2d (0,47%) ir mazāks par 3 % (robežvērtība) 
no Komisijas štata plānā atļautā kopējā pastāvīgo amata vietu skaita — Komisija ir ietvērusi 
attiecīgo robežvērtību lēmumā par pagaidu darbinieku izmantošanu1. No otras puses, ES-15 
rīkoto konkursu pašreiz pieejamo sekmīgo kandidātu rezerves saraksti dod iespēju apmierināt 
nepieciešamību pēc darbiniekiem turpmākajos gados.

Attiecībā uz ES-2 pilsoņiem situācija ir nedaudz sarežģītāka. Faktiski ES-2 pagaidu 
darbinieku īpatsvars salīdzinājumā ar ES-2 pilsoņu amata vietām (40 %) ir vēl lielāks nekā 
ES-10 pilsoņu īpatsvars.

Tomēr Komisija ir aprēķinājusi, ka šobrīd būtu pāragri izskatīt iespēju par ES pilsoņiem 
paredzēta iekšējā konkursa rīkošanu. Bulgārija un Rumānija pievienojās Eiropas Savienībai 
tikai 2007. gada janvārī (tātad divus gadus pēc ES-10 valstīm). Turklāt pārejas periods, kura 
laikā amatus var rezervēt ES-2 valstīm, noslēgsies tikai 2011. gada nogalē (salīdzinājumā ar 

                                               
1 Komisijas 2008. gada 28. aprīļa lēmuma C(2004)1597/7 par jaunas politikas ievērošanu pagaidu 
darbinieku nolīgšanā un nodarbināšanā 3. pants. Izmantotie dati atspoguļo situāciju 2009. gada 1. janvārī.
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2010. gadu ES-10 valstīm). Visbeidzot, vēl nav sasniegti ES-2 darbā pieņemšanas mērķi 
(2007.–2011. gada periodam). Tāpēc šobrīd Komisija neizslēdz iespēju rīkot iekšēju 
konkursu, kas paredzēts ES-2 pilsoņiem, tomēr tā ir nolēmusi, ka vispirms nepieciešams veikt 
padziļinātu analīzi, lai gūtu skaidrāku priekšstatu par situāciju.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka nav vajadzības atcelt vai grozīt ar 
valstspiederību saistītos dalības nosacījumus attiecīgajos konkursos.

b) Ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem paredzētie konkursi

Apstrīdētie pielaides kritēriji (proti, piecos minētajos iekšējos konkursos var piedalīties tikai 
ierēdņi un pagaidu darbinieki, tādējādi izslēdzot līgumdarbinieku dalības iespējas) nav AIPN 
lēmuma rezultāts. Konkrētajā gadījumā ir tieši piemēroti Civildienesta noteikumi, kuru 
29. pantā ir paredzēts, ka amata vietu aizpildīšanas nolūkam iestādē AIPN [..] apsver iespēju 
rīkot „iekšēju konkursu, kurā ļauts piedalīties tikai Eiropas Kopienu pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtības (turpmāk tekstā — RAA) 2. pantā minētajiem ierēdņiem un pagaidu 
darbiniekiem”.

Komisijas pienākums bija ievērot attiecīgo kārtību (un atklāt konkursus, kas paredzēti tikai 
ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem), jo tā ir paredzēts Civildienesta noteikumos. Tāpēc šajā 
aspektā lūgumraksta prasībai nav pamatojuma.

Vēl Komisija vēlas uzsvērt, ka attiecīgā Civildienesta noteikumu daļa nav diskriminējoša pret 
līgumdarbiniekiem. Saskaņā ar RAA 2. pantu pagaidu darbinieku, tāpat kā ierēdņu, amata 
vietas ir ietvertas štata plānā katrai iestādei piešķirtā budžeta ietvaros. Bet tā nav 
līgumdarbinieku gadījumā (kuriem maksā no apropriācijām un kuriem nav piešķirta amata 
vieta štata plānā).

No šā secinājuma izriet, ka sekmīga iekšējā konkursa gadījumā iestāde bez grūtībām varēs 
iecelt attiecīgo pagaidu darbinieku tajā amatā, kuru viņš jau ieņem, vai citā amatā (šajā 
gadījumā pagaidu darbinieks pārstās pildīt iepriekšējās darba vietas amata pienākumus). Bet 
tas nav attiecināms uz līgumdarbinieku, kas uzvarējis konkursā, jo šajā gadījumā tāpat kā 
attiecībā uz jebkuru sekmīgu pretendentu no ārpuses ir jāveic amata vietu pārskatīšana.

Šajā gadījumā, kā minēts iepriekš, ES-10 pilsoņiem rezervēto amata vietu kopums ir aizpildīts 
(trīs ceturtdaļas aizņem ierēdņi, un vienu ceturtdaļu aizņem pagaidu darbinieki). Tādējādi
vairs nebūs ES-10 pilsoņiem paredzētu amata vietu, kuras varētu pārskatīt tāda 
līgumdarbinieka iecelšanai amatā, kas būs piedalījies (quod non) un guvis panākumus iekšējā 
konkursā, ja vien nebūs palielināts ES-10 pilsoņiem rezervēto amata vietu skaits vai pirms 
termiņa atlaisti pagaidu darbinieki.

c) Apšaubāmās darbības

Komisija uzskata, ka lūgumraksta pēdējā daļa ir vienkāršs nepamatotu apgalvojumu un 
apsūdzību uzskaitījums.

Pirmkārt, lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka no 4000 ES-12 ierēdņu, kas iecelti amatā 
pēdējo četru gadu laikā, 1200 ierēdņi uzsāka darba gaitas kā pagaidu darbinieki. Komisija ir 
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neizpratnē par to, kur lūgumraksta iesniedzējs ir guvis šādu skaitlisko informāciju. Jebkurā 
gadījumā saskaņā ar 2009. gada 1. februāra datiem (lūgumraksts ir datēts ar 20. februāri) ES-
12 ierēdņu (štata darbinieki un stažieri) skaits Komisijā bija nevis 4000, bet gan 2945 
(saskaņā ar iepriekš minēto ziņojumu). Savukārt kopējais ES-12 pagaidu darbinieku skaits, 
kurus Komisija nolīgusi kopš 2004. gada, ir tikai 15581, un 2009. gada 1. februārī 1166 no 
viņiem vēl bija pagaidu darbinieki (tātad bija mazāk nekā 300 ierēdņu, kas iepriekš bija 
pagaidu darbinieki). Tātad šis skaitlis ievērojami atšķiras no 1200 ierēdņiem, kas saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumu iepriekš bija pagaidu darbinieki.

Tālāk lūgumrakstā ir minēts, ka šie ierēdņi (1200 cilvēki, kas it kā bija kļuvuši par ierēdņiem, 
lai gan patiesībā tie bija tikai 300 cilvēki) bija uzsākuši darba gaitas Komisijā kā pagaidu 
darbinieki, un tā ir uzskatāma par „apšaubāmu darbību” („slikta prakse”).

Līdz šim konkursi, kas bija rīkoti ES-12 pilsoņu pieņemšanai darbā, bija vispārēji konkursi. 
Tāpēc Komisijai nav saprotama lūgumrakstā paustā kritika, un tā uzskata, ka pret pagaidu 
darbiniekiem, kas tika iecelti ierēdņa amatā pēc vispārēja konkursa, vērstie iebildumi ir 
apmelojoši.

Vēl lūgumrakstā ir apgalvots, ka konkrēto iekšējo konkursu rezultātā vairākumam („most”) 
pagaidu darbinieku tiks piedāvāts ilgstošs pastāvīgais darbs. Arī šajā gadījumā apgalvojums
neatbilst patiesībai. Pirmkārt, minētajos piecos konkursos paredzētais sekmīgo kandidātu
skaits (550) ir mazāks nekā to ES-10 pagaidu darbinieku skaits, uz kuriem tas varētu attiekties 
(7932). Otrkārt, šajos konkursos var piedalīties arī ierēdņi, un kopējais pretendentu skaits 
(1952) bija daudzkārt lielāks nekā paredzētais sekmīgo pretendentu skaits (550), tādējādi 
iespēja uzvarēt ir vienai ceturtdaļai pretendentu (citiem vārdiem sakot, ievērojami mazāk nekā 
„vairākumam”).

Visbeidzot, lūgumrakstā ir pausts apgalvojums, ka pagaidu darbinieki tiks iecelti ierēdņu 
amatā, nenodrošinot rūpīgu viņu kvalifikācijas izskatīšanu. Arī šajā gadījumā lūgumrakstā 
izteiktā kritika nav pamatota. Lūgumrakstā ir pareizi norādīts, ka vairākums attiecīgo pagaidu 
darbinieku tiek nolīgti, nepiemērojot oficiālu atlases procedūru. Bet tieši šī un citu iemeslu dēļ 
Komisija nolēma rīkot piecus iekšējos konkursus, kuru norises pamatā būtu vispārējo 
konkursu normas. No vienas puses, Komisija bija uzticējusi šo konkursu īstenošanu EPSO, no 
otras puses, iekšējo konkursu kārtība (pārbaudījumu būtība un sarežģītība) un „vispārējie” 
dalības nosacījumi (kuri nav saistīti ar konkursa iekšējo būtību) tika izstrādāti, piemērojot tās 
pašas normas, kādas tiek attiecinātas uz ES-10 ārējiem konkursiem.

Nopietnību, ar kādu tiek rīkoti šie konkursi, lieliski parāda konkursa 
COM/INT/EU10/08/AST1 norise, kurā daudzi pretendenti bija salīdzinoši vāji (196 
pretendenti uz 170 vēlamajiem sekmīgajiem pretendentiem). Pēc datorizētiem testiem un 
rakstiskās daļas palika tikai 86 pretendenti. Šie skaitļi liecina, ka attiecīgais konkurss patiešām 
noritēja kā konkurss un tā uzvarētāji bija pierādījuši, ka ir pelnījuši kļūt par Eiropas Kopienu 
ierēdņiem.

                                               
1 Situācija 2009. gada janvārī. Avots: sysper un sysper2.
2 Atbilstīgo pagaidu darbinieku skaita aprēķins: ES-10 pagaidu darbinieku skaits Komisijā 2008. gada 
jūnijā (proti, 6 mēnešus pirms pretendentu reģistrācijas datuma). Avots: Data Warehouse.
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Secinājumi

Komisija uzskata, ka nav vērts turpināt šā lūgumraksta izskatīšanu.

Katrā ES paplašināšanās reizē tiek izstrādāti īpaši pasākumi, kas paredz diezgan īsā laika 
posmā nodrošināt atbilstīgu dalībvalstu pilsoņu pārstāvniecību iestādēs. Pieredze liecina, ka 
bieži vien šie pasākumi izraisa negatīvu reakciju tajā iedzīvotāju daļā, kuri nav ietverti šajos 
„pozitīvajos” pasākumos. Komisija pauž nožēlu par to, ka šāda reakcija, līdzīgi kā šajā 
gadījumā, noved pie nepamatotiem pieņēmumiem.”


