
Līgums Nr. 3-19/2018/245 
Tirgotāja līguma Nr. 10-07/2018/F 

Par elektroenerģijas piegādi 

 

Viesītē,  Viesītes novadā 

        2018.gada 19. jūlijā  

 

Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas. Nr. 90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela 10, 

Viesīte, Viesītes novads, LV-5237, tās domes priekšsēdētāja Alfona Žuka personā, kas rīkojas 

pamatojoties uz pašvaldības nolikumu turpmāk tekstā- Lietotājs, no vienas puses,  

un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AJ Power", reģistrācijas Nr. 40103780693, juridiskā 

adrese: Daugavgrīvas iela 21, Rīga, LV-1048, tās valdes locekļa Mārtiņa Indriksona personā, 

kura darbojas saskaņā ar statūtiem,  turpmāk tekstā –Tirgotājs, no otras puses, abi kopā turpmāk 

saukti – „Puses”, bet atsevišķi – „Puse”,  

pamatojoties uz iepirkuma Publisko iepirkuma likuma 9. panta kārtībā „ Elektroenerģijas piegāde 

Viesītes novada pašvaldībai”, identifikācijas Nr. VNP 2018/09, rezultātiem, turpmāk tekstā 

„Iepirkums” un pārdevēja iesniegto piedāvājumu, izsakot savu brīvo gribu noslēdz šādu līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Tirgotājs pārdod un Lietotājs pērk elektroenerģiju savu elektroenerģiju patērējošo objektu 

vajadzībām ar iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un Tirgotāja piedāvājumu šim 

iepirkumam.  

1.2. Elektroenerģijas tirdzniecība ietver rēķinu izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu un apstrādi 

un citas Tirgotāja darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību. 

1.3. Elektroenerģijas pārdošana neietver elektroenerģijas pārvadi un sadali. 

1.4. Elektroenerģija tiek piegādāta saskaņā ar tehnisko piedāvājumu. 

2. Līguma termiņš un izpildes kārtība 

2.1. Tirgotājs pārdod elektroenerģiju Lietotājam saskaņā ar Līgumu laikā no 2018.gada 1. 

novembra līdz 2019.gada 31.oktobrim, nodrošinot tās nepārtrauktu piegādi 24 ( divdesmit 

četras) stundas diennaktī par Līgumā noteikto elektroenerģijas cenu. 

3. Elektroenerģijas cena un patēriņa apjoms 

3.1. Elektroenerģijas cena neietver Obligātā iepirkuma komponentes un Sistēmas pakalpojumu 

tarifus, ko Lietotājs apmaksā papildus saskaņā ar Sistēmas pakalpojumu līguma un šī Līguma 

noteikumiem.  

3.2. Elektroenerģijas cena, par kādu Tirgotājs pārdod un Lietotājs pērk elektroenerģiju, noteikta 

Tirgotāja piedāvājumā iepirkumam un tā ir  0,05620 EUR/ kWh bez pievienotās vērtības 

nodokļa. 

3.3. Elektroenerģijas cenas spēkā esamības periods: no 2018.gada 1.novembra līdz 2019.gada 

31.oktobrim. 

3.4. Elektroenerģijas piegādes plānotais apjoms 422000 kWh. 

3.5. Lietotājs ir tiesīgs pirkts tādu elektroenerģijas daudzumu, kāds nepieciešamas lietotāja 

darbības nodrošināšanai, un samazināt vai palielināt 3.4. punktā norādīto apjomu.  

3.6. Elektroenerģija tiek pārdota un rēķini izrakstīti par Lietotāja faktisko patēriņu. 

3.7. Līguma darbības laikā Lietotājs var samazināt vai palielināt elektroenerģiju patērējošo 

objektu skaitu. 

3.8. Līguma summa par plānoto elektroenerģijas apjomu ir EUR 23716,40 (divdesmit trīs tūkstoši 

septiņi simti sešpadsmit euro un 40 centi), pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR 4980,44 

(četri tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro 44 centi ), līguma kopējā summa EUR 28696,84 

(divdesmit astoņi tūkstoši seši simti deviņdesmit seši euro un 84 centi). 

 

4. Rēķinu samaksas kārtība 

4.1.  Rēķinu apmaksas termiņš  20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc elektroniski sagatavota 

rēķina saņemšanas uz e-pastu: anita.malinovska@viesite.lv . Rēķini uzskatāmi par 

saņemtiem nākamajā darba dienā pēc to nosūtīšanas uz šajā punktā norādīto e-pasta 

adresi. 

https://www.ur.gov.lv/lv/legal-entity/?id=40103780693
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4.2. Lietotājs deleģē Tirgotāju Lietotāja vārdā norēķināties ar Sistēmas operatoru par Sistēmas 

pakalpojumiem un Palīgpakalpojumiem, kā arī Obligātā iepirkuma komponentēm  

4.3. Tirgotājs rēķinos ietver atsauci uz šo Līgumu, norādot Līguma sagatavošanas datumu un 

numuru. 

4.4. Tirgotājs Lietotajam  nosūtāmajā rēķinā ietver maksu par Sistēmas Pakalpojumiem un 

Palīgpakalpojumiem, kā arī par Obligātā iepirkuma komponentēm.  

4.5. Ja pretenzija par Tirgotāja izrakstīto rēķinu netiek iesniegta Tirgotājam 10 (desmit) 

kalendāro dienu laikā, tiek uzskatīts, ka Lietotājam nav pretenziju par Tirgotāja 

izrakstītajiem rēķiniem. 

4.6. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Lietotājs devis norādījumus kredītiestādei, 

kurā atrodas Lietotāja norēķina konts, pārskaitīt uz Tirgotāja norēķinu kontu rēķinā 

minēto summu. 

4.7. Līgumsods Lietotājam par maksājuma kavējumu: 0.01% (nulle komats nulle viens 

procents) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10% no parāda kopējās summas. 

 

5. Pušu pienākumi un tiesības 

5.1. Līguma izpildē puses ievēro Latvijas Republikas tiesību aktu normas. 

5.2. Tirgotāja pienākumi: 

5.2.1. nodrošināt elektroenerģijas pārdošanu  Lietotājam  par Līgumā noteikto elektroenerģijas 

cenu;  

5.2.2. izrakstīt un nosūtīt Lietotājam rēķinu par tā saņemto elektroenerģiju pēc Lietotāja faktiski 

patērētā elektroenerģijas apjoma 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc komercuzskaites 

mēraparāta rādījumu saņemšanas;  

5.2.3. rakstveidā informēt Lietotāju 10 (desmit) kalendāro dienu laikā par sava uzņēmuma 

juridiskā statusa, nosaukuma, adreses, e-pasta adreses u.c. Līguma izpildei būtisko 

rekvizītu maiņu; 

5.3. Lietotāja pienākumi: 

5.3.1. pilnā apjomā apmaksāt Tirgotāja izrakstītos rēķinus, sedzot izdevumus par naudas 

līdzekļu pārskaitīšanu Tirgotājam; 

5.3.2. nekavējoties informēt Tirgotāju, ja nav savlaicīgi (līdz nākošā mēneša 15. datumam) 

saņemts rēķins par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju; 

5.3.3. rakstveidā informēt Tirgotāju 10 (desmit) kalendāro dienu laikā par Lietotāja juridiskā 

statusa, nosaukuma, adreses, e-pasta adreses u.c. Līguma izpildei būtisko rekvizītu 

maiņu; 

5.3.4. noslēgt līgumu ar Sistēmas operatoru par Sistēmas pakalpojumiem Līguma Pielikumā 

Nr.1 norādītajās adresēs. 

5.3.5. Vienoties ar Sistēmas operatoru par komercuzskaites mēraparātu rādījumu nodošanas 

kārtību un ar to saistītajiem jautājumiem un informēt Tirgotāju.  

5.4. Tirgotāja tiesības:  

5.4.1. ja Tirgotājs savlaicīgi nesaņem mēraparātu rādījumus, tam ir tiesības izrakstīt rēķinu pēc 

visu iepriekšējo mēnešu, taču ne vairāk kā pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu, vidējā 

patēriņa. Izrakstot nākamo rēķinu, Tirgotājs to koriģē atbilstoši faktiskajam patēriņam. 

5.5. Lietotāja tiesības: 

5.5.1. saņemt no Tirgotāja normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas saistīta ar 

elektroenerģijas pārdošanu Lietotājam; 

5.5.2. iesniegt Tirgotājam pretenziju par Tirgotāja izrakstīto rēķinu 10 (desmit) kalendāro dienu 

laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. Pretenzijas iesniegšana neatbrīvo Lietotāju no 

pienākuma veikt rēķinā noradītās summas apmaksu pilnā apmērā Līgumā norādītajā 

termiņā. Ja pretenzija tiek atzīta par pamatotu, tiek veiktas rēķina korekcijas un galīgie 

norēķini starp Pusēm. 

 

6. Atbildība un sankcijas 

6.1. Vainīgā Puse ir atbildīga otrai Pusei par tiešajiem zaudējumiem, kas vainīgās Puses 

vainas dēļ Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā radušies otrai Pusei.  

6.2. Tirgotājs nodrošina Lietotājam kompensāciju par nekvalitatīva pakalpojuma sniegšanu 

un nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas 

un citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā. 
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6.3. Tirgotājs nodrošina Lietotāja sūdzību pieņemšanu un izskatīšanu par šī līguma un 

Tirgotāja normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi.  

6.4. Ja šis Līgums tiek izbeigts tāpēc, ka Tirgotājs nespēj izpildīt Līguma saistības un 

nodrošināt elektroenerģijas pārdošanu Lietotājam visu Līguma darbības laiku un/vai 

Tirgotājs tiek izslēgts no Elektroenerģijas tirgotāju reģistra un nav tiesīgs nodarboties ar 

elektroenerģijas tirdzniecību, tad tas maksā Lietotājam līgumsodu viena mēneša vidējā 

maksājuma apmērā, bet ne vairāk kā 10% ( desmit procenti) no līguma summas,  10 

(desmit) darba dienu laika pēc Lietotāja rēķina saņemšanas. 

6.5. Ja Lietotājs vienpusēji izbeidz līgumu, tad maksā  Tirgotājam līgumsodu viena mēneša 

vidējā maksājuma apmērā, bet ne vairāk kā 10%( desmit procenti)  no līguma summas, 

10 (desmit) darba dienu laika pēc Tirgotāja rēķina saņemšanas. 

                    7. Nepārvarama vara 
7.1. Neviena no Pusēm netiks uzskatīta par atbildīgu, ja kādu Līguma noteikumu izpildi tieši 

aizkavē vai padara neiespējamu jebkādas dabas vai cilvēku izraisītas katastrofas, streiki, 

karš, kā arī valsts varas institūciju izdoti akti vai rīcība, un ja tos novērst Puses nav spējīgas 

ar jebkādām tiesiskām, to rīcībā esošām metodēm. 

7.2.  Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem kā saistību izpildes apgrūtinājumu 

vai neiespējamības apstākli, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot nepārvaramās varas 

apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu 

laikā, skaitot no dienas, kad šie apstākļi iestājušies. 

7.3.  Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses savstarpējā protokolā vienojas par 

turpmāko rīcību. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) 

mēnesi un būtiski ietekmē jebkuras no Pusēm spēju izpildīt Līgumā noteiktās saistības, tad 

otra Puse ir tiesīga pārtraukt Līguma darbību, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu. 

8.  Līguma termiņš un tā pirmstermiņa izbeigšana, līguma grozījumi. 

8.1. Līgums ir spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

8.2. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā izbeigt Līgumu, par to vismaz 30 (trīsdesmit) dienas 

iepriekš rakstiski brīdinot Tirgotāju.  

8.3. Tirgotājam ir tiesības pārtraukt pārdot elektroenerģiju Lietotājam un izbeigt Līgumu šādos 

gadījumos:  

8.3.1. ja Lietotājs nav apmaksājis vairāk kā vienu no Tirgotāja izrakstītajiem rēķiniem, un šāda 

saistību neizpilde turpinās 30 (trīsdesmit) dienas pēc tam, kad Tirgotājs par to ir rakstiski 

brīdinājis Lietotāju; 

8.3.2. ja nav spēkā vai spēku zaudējis Sistēmas pakalpojumu Līgums vai Sistēmas operators 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pārtraucis Sistēmas 

pakalpojumu sniegšanu, bez iepriekšēja brīdinājuma ar vienpusēju rakstveida 

paziņojumu.  

8.4. Jebkurā no gadījumiem, kad Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 8.2. un/vai 8.3. 

punktiem, Lietotājs  apmaksā Tirgotāja izrakstītos rēķinus par saņemto elektroenerģiju līdz 

Līguma izbeigšanās brīdim. 

8.5. Līguma grozījumi pieļaujami tika Publisko iepirkumu likuma 61. panta kārtībā. 

8.6. Ja Lietotājs vēlas atteikties no kāda objekta vai vēlas pirkt elektroenerģiju citos objektos, kas 

nav norādīti Līguma Pielikumā Nr.1, Lietotājs par to informē Tirgotāju. Šādā gadījumā 

atsevišķa Pušu rakstiska vienošanās par objektu izslēgšanu vai iekļaušanu Līgumā pēc tam, 

kad Tirgotājs ir saņēmis Lietotāja paziņojumu, nav nepieciešama, taču var tikt noslēgta. 

Attiecības ar Sistēmas operatoru Lietotājs risina atsevišķi.  

8.7. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir sagatavojami Pusēm rakstiski vienojoties un tie 

stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas, pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par 

tā neatņemamu sastāvdaļu. 

9. Strīdu izšķiršana 

9.1. Puses centīsies darīt visu, lai atrisinātu visus strīdus un domstarpības, kas var rasties starp 

Pusēm Līguma darbības laikā, pārrunu ceļā savstarpēji vienojoties. 

9.2. Strīdi, kuri radušies Līguma darbības gaitā, ja Pusēm, savstarpēji vienojoties, nav izdevies tos 

izšķirt, tiek izšķirti Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā vispārējās jurisdikcijas 

tiesā. 

10. Citi noteikumi 
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10.1.  Pušu attiecības, kuras nav atrunātas Līgumā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

10.2. Līgums ir saistošs visām trešajām personām, kas pārņem Pušu saistības.  

10.3.  Lietotāja kontaktpersona: nodokļu administratore Ināra Elberte, tālr. 65207299, e-pasts: 

inara.elberte@viesite.lv 

10.4. Tirgotāja kontaktpersona: ______________________________________________  

10.5.  Līguma dokumenti: 

10.5.1. Šis līgums, 

10.5.2. Iepirkuma nolikums (glabājas pie Lietotāja), 

10.5.3. Tirgotāja piedāvājums iepirkumā  (glabājas pie Lietotāja), 

10.5.4. Līguma pielikumi. 

10.6.   Līgums sagatavots un parakstīts divos vienādos eksemplāros. Abiem eksemplāriem ir 

vienāds juridiskais spēks. Katrai Pusei tiek izsniegts viens Līguma eksemplārs.  

10.7.  Līguma pielikumi: 

1. Pielikums –tehniskā specifikācija; 

 

 

11. Pušu rekvizīti un paraksti 

12. LIETOTĀJS TIRGOTĀJS 

Viesītes novada pašvaldība SIA „AJ Power” 

juridiskā adrese: Brīvības iela 10, Viesīte, 

Viesītes novads, LV-5237 

juridiskā adrese: Daugavgrīvas iela 21, Rīga, 

LV-1048 

faktiskā adrese:  Brīvības iela 10, Viesīte, 

Viesītes novads, LV-5237 

faktiskā adrese:  Daugavgrīvas iela 21, Rīga, 

LV-1048 

Vienotais reģistrācijas Nr.: 90000045353 Vienotais reģistrācijas Nr.: 40103780693 

PVN reģ. Nr. LV90000045353 PVN reģ. Nr. LV40103780693 

Konts: LV66UNLA0009013130395  

Banka: AS SEB banka  

Bankas kods: UNLALV2X  

 

Domes priekšsēdētājs  

 

Alfons Žuks 
 

_______________________ 

z.v. 

 

Valdes loceklis 

 

Mārtiņš Indriksons 
 

____________________ 

z.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.pielikums 

19. 07.2018. līgumam Nr. 3-19/2018/245 

mailto:inara.elberte@viesite.lv
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

iepirkumam 

Elektroenerģijas piegāde Viesītes novada pašvaldībai 
ID Nr. VNP 2018/09 

 

1. Prasības pretendentam:  

1.1. Kopējais prognozējamais elektroenerģijas piegādes daudzums 12 (divpadsmit) mēnešu 

periodam 422000 kWh;  

1.2. Piegādājamās  elektroenerģijas daudzums var mainīties atkarībā no Pasūtītāja vajadzības 

(Pasūtītājs patur tiesības atkarībā no faktiskajām vajadzībām iegādāties mazāku 

elektroenerģijas apjomu atbilstoši faktiskajam patēriņam vai arī palielināt patērētas 

elektroenerģijas apjomu);  

1.3. Pretendentam ir noslēgts līgums ar elektroenerģijas sistēmas operatoru, kura tīklam ir 

pieslēgtas Pasūtītāja elektroietaises. 

1.4. Pretendents saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumiem Nr. 50 

„Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” informē sistēmas operatoru par 

noslēgto elektroenerģijas tirdzniecības līgumu;  

1.5. Pasūtītājs līgumā deleģē pretendentu tā vārdā norēķināties ar sistēmas operatoru par sistēmas 

pakalpojumiem, palīgpakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm;  

1.6. Pasūtītājs deleģē pretendentu tā vārdā paziņot sistēmas operatoram par elektroenerģijas 

tirgotāja maiņu. Maksu par sistēmas operatora pakalpojumiem pretendents iekļauj lietotājam 

iesniedzamajos rēķinos;  

1.7. Pretendenta pārdotā Elektroenerģija atbilst spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām, un konkrēti: Elektroenerģijas tirgus likumam, Enerģētikas likumam, Ministru 

kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumu Nr. 50 „Elektroenerģijas tirdzniecības un 

lietošanas noteikumi”, kvalitātes standartam LVS EN 50160:2010/A1:2015, u.c., kas ir spēkā 

attiecīgās darbības veikšanas brīdī, noteiktajām prasībām;  

1.8. Pretendentam jānodrošina iespēja nodot informāciju par patērēto elektroenerģiju, nosūtot 

datus elektroniski vai reģistrējot on-line datu bāzē. 

 

2. Objektu saraksts 

N.p.k. Objekta nosaukums Objekta adrese 

1.  
Administrācijas ēka Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov. 

2.  
Apkopju punkts "Saukas garāžas", Saukas pag., Viesītes nov. 

3.  
Autoostas telpas Biržu iela 3, Viesīte, Viesītes nov. 

4.  
Paula Stradiņa skola Muzejs. Peldu iela 2, Viesīte, Viesītes nov. 

5.  
Bērnudārzs "Zīlīte" Pavasara iela 6a, Viesīte, Viesītes nov. 

6.  
Bērnudārzs "Zīlīte" Pavasara iela 6a, Viesīte, Viesītes nov. 

7.  
Bērnudārzs, skola Rites pamatskola, Rites pag., Viesītes nov. 

8.  
Bibliotēka "Māja Nr.3" -7, Sauka, Saukas pag., Viesītes nov. 

9.  

Brīvdabas estrāde Estrāde, Lone, Saukas pag. Viesītes nov. 

10.  
Darbnīcas Kaļķu iela 6, Viesīte, Viesītes nov. 
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11.  Darbnīcas, garāžas, 

dienesta viesnīca Smilšu iela 39, Viesīte, Viesītes nov. 

12.  9.gad. skolas internāts 

(sociālais dienests) Brīvības iela 8, Viesīte, Viesītes nov. 

13.  
Estrāde Mīlestības saliņa, Robežu iela 25,Viesīte, Viesītes nov. 

14.  
Ielu apgaismojums A. Brodeles iela 18, Viesīte, Viesītes nov. 

15.  
Ielu apgaismojums "Aronijas 1", Lone, Saukas pag., Viesītes nov. 

16.  
Ielu apgaismojums Ezera iela 10 A, Viesīte, Viesītes nov. 

17.  
Ielu apgaismojums Kaļķu iela 4, Viesīte, Viesītes nov. 

18.  
Ielu apgaismojums Smilšu iela 1a, Viesīte, Viesītes nov. 

19.  
Ielu apgaismojums Sporta iela 4B, Viesīte, Viesītes nov. 

20.  
Ielu apgaismojums Ezera iela, Lone, saukas pagasts, Viesītes novads 

21.  Interneta bezuskaites 

pieslēgums Melioratori, Viesītes pag. Viesītes nov. 

22.  
Kapliča Viesītes kapliča, Viesītes pag., Viesītes nov. 

23.  
Klubs Medņi,  Lone, Saukas pag., Viesītes nov. 

24.  
Klubs-kantoris Pagastmāja, Rites pag., Viesītes nov. 

25.  
Klubs-kantoris Pagastmāja, Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov. 

26.  
Kultūras pils Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes nov. 

27.  
Kultūras pils Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes nov. 

28.  
Muzejs A. Brodeles iela7, Viesīte, Viesītes nov. 

29.  
Mūzikas skola Brīvības iela 12, Viesīte, Viesītes nov. 

30.  
Pagasta padomes ēka Pagastmāja,  Lone, Saukas pag., Viesītes nov. 

31.  
Sabiedriskā tualete Biržu iela 1, Viesīte, Viesītes nov. 

32.  
Skola Elkšņu skola, Elkšņi  Elkšņu pag., Viesītes nov. 

33.  
Sociālā māja "Rozes", Rites pag., Viesītes nov. 

34.  Teorētisko apmācību 

korpuss Smilšu iela 39, Viesīte, Viesītes nov. 

35.  
Video novērošana Raiņa iela 61, Viesīte, Viesītes nov. 

36.  
Viesītes vidusskola Vaļņu iela 7, Viesīte, Viesītes nov. 

37.  
Zaļais tirgus P.Stradiņa iela 1A, Zaļais tirgus, Viesīte, Viesītes nov. 

38.  
KSS-1, "Bērzu" Bērzu iela un a/c P75 Jēkabpils - Nereta krustojums 
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LIETOTĀJS TIRGOTĀJS 

 

Domes priekšsēdētājs  

 

Alfons Žuks 

 

_______________________ 

 

 

Valdes loceklis 

 

Mārtiņš Indriksons 

 

____________________ 

 

 


