Līgums Nr. 04-13/44
par teritorijas Invalīdu ielā 1, Rīgā, labiekārtošanu
Rīgā

2018. gada 12. februārī

Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, vienotais reģistrācijas numurs
LV40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes locekles
Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no vienas puses, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Arborists”, vienotais reģistrācijas numurs
LV45403011702, juridiskā adrese Linarda Laicena iela 2, Jēkabpils, LV-5201 (turpmāk – Izpildītājs),
tās valdes priekšsēdētāja Uģa Šmita personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras
puses,
Pasūtītājs un Izpildītājs kopā/atsevišķi turpmāk – Puses/Puse, pamatojoties uz atklāta konkursa
„Teritorijas Invalīdu ielā 1, Rīgā, labiekārtošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. TNA2017/19,
rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums).
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1.
LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas sniegt teritorijas Invalīdu ielā 1 (iepriekš Upes iela
1A), Rīgā (turpmāk – objekts), labiekārtošanas pakalpojumus, ievērojot Līgumu, tehnisko
specifikāciju/tehnisko piedāvājumu (Līguma 1. pielikums), finanšu piedāvājumu (Līguma
2. pielikums) un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus (turpmāk – Pakalpojums).
Pakalpojuma izpilde tiek veikta pa daļām atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām un norādījumiem
(Līguma 3.1. punkts). Pasūtītājs ir tiesīgs nepasūtīt Līguma 1. pielikumā norādītā
Pakalpojuma izpildi pilnā apjomā (neizmantot visu Līguma kopējo summu).
2. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA
Līguma kopējā summa atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam finanšu piedāvājumam (Līguma
2. pielikums) ir 59 759,58 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit deviņi
euro un 58 centi), neietverot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – Līgumcena). Pievienotās
vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā
esošiem normatīvajiem aktiem.
Pasūtītājam, saņemot Pakalpojumus Līguma darbības laikā, nav pienākums izlietot visu
Līguma 2.1. punktā minēto Līguma kopējo summu.
Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kas saistītas ar
Pakalpojuma sniegšanu.
Avansa maksājumi nav paredzēti.
Pasūtītājs veic samaksu par faktiski sniegtajiem Līgumam un Pasūtītāja norādījumiem
atbilstošiem Pakalpojumiem ar pārskaitījumu Izpildītāja bankas kontā 15 (piecpadsmit) darba
dienu laikā pēc Pakalpojuma nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas no
atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. Pamats rēķina izrakstīšanai ir abpusēji parakstīts
Pakalpojumu nodošanas un pieņemšanas akts, kas apliecina Pakalpojuma sniegšanu un
Pakalpojuma izpildījuma nodošanu.
Puses vienojas, ka rēķins uzskatāms par saņemtu, ja tas otrai Pusei nosūtīts pa pastu, iesniegts
personīgi pret parakstu, vai nosūtīts elektroniski bez droša elektroniskā paraksta uz Pasūtītāja
e-pastu rekini@tna.lv. Izpildītājs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju par Līguma
datumu un numuru. Līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav iekļāvis rēķinā šajā punktā noteikto
informāciju, uzskatāms, ka Izpildītājs rēķinu nav iesniedzis.
Par rēķina apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz
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Izpildītāja bankas norēķinu kontu.
Gadījumos, kad Pusei jāveic maksājums saskaņā ar šo Līgumu, bet pirms maksājuma
veikšanas ir iestājušās prasījuma tiesības pret otru Pusi, kas izriet no šī Līguma, Puse ir tiesīga
prasījuma tiesību apmērā samazināt izmaksājamo summu.
3.
PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KĀRTĪBA
Izpildītājs sniedz Pakalpojumu saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem, kurus saņem no Līguma
9.1.2. apakšpunktā norādītās personas.
Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis informē Izpildītāju ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas
iepriekš par Pakalpojumu sniegšanu uz e-pasta adresi arborists@arborists.lv, nosūtot
pieteikumu, kurā tiek norādīts Pakalpojuma apjoms (platība un/vai Pakalpojuma izpildei
paredzētie finanšu līdzekļi), Pakalpojuma saturs (Pakalpojuma ietvaros veicamie darbi)
gadījumos, ja Pasūtītājam nav nepieciešami visi Līguma 1. pielikumā norādītie darbi, un cita
informācija (turpmāk – Pieteikums).
Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pieteikuma saņemšanas nosūta Pasūtītāja
pilnvarotajam pārstāvim Pakalpojuma izmaksas, ievērojot finanšu piedāvājumā norādītās
cenas, izpildes termiņu un citu Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja prasīto informāciju.
Līguma 3.2. un 3.3. punkts neattiecas uz avārijas situācijām. Šādos gadījumos Puses rīkojas
saskaņā ar Līguma 1. pielikumā noteikto kārtību.
Izpildītājs pēc Pakalpojuma izpildes iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai un parakstīšanai
nodošanas un pieņemšanas aktu, kas sastādīts 2 (divos) eksemplāros.
Pasūtītājs pārbauda Pakalpojuma izpildījumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
Pakalpojuma nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas un, ja Pakalpojums sniegts
atbilstoši Pasūtītāja dotajam uzdevumam un Līguma prasībām, Pasūtītājs paraksta
Pakalpojuma nodošanas un pieņemšanas aktu un vienu akta eksemplāru atgriež Izpildītājam.
Ja Pakalpojums sniegts neatbilstoši Līguma 3.6. punktā uzskaitītajam, Pasūtītājs Pakalpojuma
izpildījumu nepieņem un iepriekš minētajā izskatīšanas termiņā iesniedz Izpildītājam
motivētu atteikumu. Izpildītājs novērš kļūdas un/vai trūkumus Pakalpojuma izpildījumā
Pasūtītāja noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks par 3 (trīs) darba dienām.
Ja starp Pusēm rodas strīds attiecībā uz konstatētajām kļūdām un/vai trūkumiem Pakalpojuma
izpildījumā, Puses var pieaicināt neatkarīgu ekspertu strīda izšķiršanai. Dotajā gadījumā visus
izdevumus apmaksā Puse, kuras argumenti ir bijuši nepamatoti.
Ja Pasūtītājs neparaksta Pakalpojuma nodošanas un pieņemšanas aktu un Līgumā noteiktajā
kārtībā neiesniedz Izpildītājam atteikumu Pakalpojuma izpildījuma pieņemšanai, uzskatāms,
ka Pakalpojums sniegts un tā izpildījums pieņemts, un Pasūtītājam ir pienākums veikt Līgumā
noteikto samaksu.
4.
PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
Izpildītāja pienākumi:
4.1.1. sniedzot Pakalpojumus, darbus veikt pienācīgā kvalitātē, ievērojot Pasūtītāja
norādījumus par Pakalpojuma sniegšanu, Līguma un tā pielikumu noteikumus, darba
drošības tehnikas noteikumus, ar darba drošību saistītās prasības, ugunsdrošības
prasības un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tajā skaitā pašvaldības
saistošos noteikumus;
4.1.2. uzņemties pilnu materiālo atbildību par objektam, Pasūtītājam un objekta nomniekiem
nodarītajiem zaudējumiem un segt visus zaudējumus, kā arī par saviem līdzekļiem
novērst visus bojājumus, kas Izpildītāja, tā darbinieku vai apakšuzņēmēju darbības vai
bezdarbības rezultātā radušies Pasūtītājam vai trešajām personām;
4.1.3. ja iestājušies vai iestāsies apstākļi, kas kavēs Pakalpojuma izpildi Pušu noteiktajā
termiņā, Izpildītājs par tiem nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam. Ja Pasūtītājs
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apstākļus atzīst par objektīviem, kā rezultātā paredzamo kavējumu var atzīt par
attaisnojošu, tad Pakalpojuma sniegšanas termiņš tiek pagarināts, Pusēm par to
rakstveidā vienojoties. Ja kavējums nav atzīstams par attaisnotu un/vai Izpildītājs nav
ievērojis iepriekš minēto informēšanas kārtību, Izpildītājs ir vainojams saistību
neizpildē un tam piemērojamas Līgumā noteiktās sankcijas;
4.1.4. kompensēt Pasūtītājam, tā darbiniekiem vai objekta nomniekiem uzliktos
administratīvos sodus, ja tie piemēroti normatīvo aktu prasību neizpildīšanas
gadījumos no Izpildītāja, tā darbinieku vai apakšuzņēmēju puses;
4.1.5. veikt citus tehniskajā specifikācijā noteiktos pienākumus.
Izpildītājam tiesības:
4.2.1. saņemt samaksu par kvalitatīvi un atbilstoši Līgumam sniegtiem Pakalpojumiem;
4.2.2. prasīt Pakalpojuma izpildes termiņa pagarinājumu, ja Pasūtītājs ir pieļāvis kavējumu,
kas tiešā veidā samazina Izpildītājam laiku, kas paredzēts Pakalpojuma veikšanai.
Pasūtītāja pienākumi:
4.3.1. sniegt Izpildītājam nepieciešamās un Pasūtītāja rīcībā esošās ziņas par objektu, kas
nepieciešamas Pakalpojumu kvalitatīvai sniegšanai;
4.3.2. nodrošināt Izpildītāja darbinieku iekļūšanu objektā Pakalpojumu sniegšanai;
4.3.3 Līgumā noteiktā kārtībā veikt Pakalpojuma izpildījuma pieņemšanu un samaksu, kas
sniegts atbilstoši Līgumā izvirzītajām prasībām.
Pasūtītāja tiesības:
4.4.1. Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Izpildītāja inventāru, tehniku un materiāliem;
4.4.2. kontrolēt Pakalpojuma izpildes gaitu, veikt Pakalpojuma izpildes kontroles pasākumus
un pieprasīt no Izpildītāja nepieciešamo informāciju. Ja Pasūtītājs konstatē, ka
Pakalpojums netiek sniegts atbilstoši Līgumā noteiktajam, tas nekavējoties rakstveidā
informē par to Izpildītāju;
4.4.3. nepasūtīt Līguma 1. pielikumā norādītā Pakalpojuma izpildi pilnā apjomā (neizmantot
visu Līguma kopējo summu).
5. PUŠU ATBILDĪBA
Izpildītājs apņemas pilnā apmērā atlīdzināt Pasūtītājam un/vai trešajām personām zaudējumus
un/vai izdevumus, kas radušies Pasūtītājam un/vai trešajām personām Izpildītāja, tā
darbinieku, pieaicināto trešo personu prettiesiskas darbības vai bezdarbības dēļ, sniedzot
Pakalpojumus.
Ja Puse saistību nepienācīgi izpilda vai neizpilda Līgumā noteiktajā termiņā, tā maksā otrai
Pusei līgumsodu, kas sastāda 0,5 % apmērā no kavētā maksājuma summas vai neizpildītās
saistības vērtības par katru nokavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % no
pamatparāda vai galvenās saistības apmēra.
Līgumsoda, kas noteikts par saistības nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu Līgumā noteiktajā
termiņā, samaksa neatbrīvo no Līgumā noteikto saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas.
Pusei, atkāpjoties no Līguma gadījumos, kad vienpusējas atkāpšanās tiesības Līguma
noteikumos tai nav pielīgtas, jāmaksā otrai Pusei līgumsods 10 % apmērā no Līgumcenas.
Minētais noteikums netiek piemērots, ja Puse, kura iniciējusi Līguma izbeigšanu, atkāpjas no
Līguma gadījumos, kas minēti Līguma 6.4., 7.4. 7.5. un 7.6. punktā.
Puses vienojas, ka Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos līgumsodus un zaudējumus
Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji aprēķināt un atskaitīt no jebkura maksājuma, kas, pamatojoties
uz šo Līgumu, pienākas Izpildītājam, pirms tā izmaksas Izpildītājam.
Ja Pasūtītāju neapmierina kāda konkrēta Izpildītāja darbinieka pakalpojuma kvalitāte, pēc
Pasūtītāja ierosinājuma Izpildītājam ir pienākums nodrošināt minētā darbinieka aizstāšanu ar
citu, kvalificētu Izpildītāja darbinieku.
Izpildītājs par savu Apakšuzņēmēju un tā personāla rīcību Līguma ietvaros atbild kā par savu.
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6. NEPĀRVARAMA VARA
Puse neatbild par jebkuras savas saistības neizpildīšanu, ja šāda neizpilde ir notikusi tāda
notikuma rezultātā, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt,
kuru Puse Līguma slēgšanas brīdī nevarēja paredzēt, un kas nav noticis Puses vai tās kontrolē
esošās personas rīcības dēļ, un kas saistību izpildi ne tikai apgrūtina, bet padara neiespējamu.
Pusei, kas nokļuvusi šādas nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra
Puse rakstiski ne vēlāk kā desmit darbdienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.
Pēc otras Puses pieprasījuma iesniedzams kompetentas institūcijas izsniegts dokuments, kas
apstiprina nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. Gadījumā, ja Puse nav paziņojusi par
nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos Līgumā noteiktajā kārtībā, tā vēlāk nevar atsaukties
uz nepārvaramu varu.
Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā saistību izpilde tiek pagarināta par laika periodu,
kurā darbojušies nepārvaramas varas apstākļi.
Ja nepārvaramas varas dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām,
katrai Pusei ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma izpildes.
7. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA UN TĀ IZBEIGŠANA
Līgums stājas spēkā dienā, kad Līgumu ir parakstījušas abas Puses, un ir noslēgts uz laiku līdz
Pušu saistību pilnīgai izpildei.
Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt Pakalpojumus 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no Līguma spēkā
stāšanās dienas.
Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties, vai
vienpusēji Līgumā noteiktajā kārtībā.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam
10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot tādējādi radušos zaudējumus, ja:
7.4.1. Pakalpojums tiek sniegts neatbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām vai Līguma prasībām, Izpildītājs neievēro tiesiskus Pasūtītāja norādījumus
vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus un, ja Izpildītājs šādu
neizpildi nav novērsis 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja
paziņojuma nosūtīšanas;
7.4.2. Izpildītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai
pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība;
7.4.3. Izpildītājs ir pieļāvis Pakalpojuma izpildes kavējumu, kur kavējums pārsniedz 10
(desmit) darba dienas;
7.4.4. Izpildītājs bez likumīga un pamatota iemesla Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā
nenovērš vai atsakās novērst kļūdas un/vai trūkumus Pakalpojuma izpildījumā;
7.4.5. tiek konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 64. panta pirmajā daļā minētajiem
gadījumiem, kas Pasūtītājam dod tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma;
7.4.6. Pasūtītāja aprēķinātie līgumsodi sasnieguši 10 % no Līgumcenas;
7.4.7. Pasūtītājam ir zudusi nepieciešamība saņemt Pakalpojumus no Izpildītāja, Pasūtītājs
ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, informējot Izpildītāju rakstiski vismaz vienu
mēnesi iepriekš.
Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam
10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot tādējādi radušos zaudējumus, ja:
7.5.1. Pasūtītājs vismaz 30 (trīsdesmit) dienas nepamatoti kavē kādu no Līgumā noteiktajiem
maksājumu veikšanas termiņiem un Pasūtītājs pārkāpumu nenovērš 10 (desmit) darba
dienu laikā no Izpildītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas uz Pasūtītāja juridisko adresi;
7.5.2. Pasūtītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai
pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība.
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Pusei ir tiesības gadījumos, kas nav minēti Līgumā, bet kuros vienpusējas atkāpšanās tiesības
ir pamatotas ar paša darījuma raksturu, vai kad zināmos apstākļos to atļauj likums, atkāpties
no Līguma vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja tiesību aktā nav noteikts cits
termiņš, par to paziņojot rakstveidā otrai Pusei, kā arī neatlīdzinot zaudējumus, kas var rasties
Līguma pirmstermiņa izbeigšanas rezultātā, ja tiesību aktā nav noteikts pretējais.
Paziņojums par atkāpšanos no Līguma nosūtāms vai nu ar pasta starpniecību ierakstītā
sūtījumā uz Līgumā norādīto adresi, vai arī iesniedzams personīgi pret parakstu, vai arī
nosūtāms elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. Gadījumā, ja dokuments sūtīts ar pasta
starpniecību ierakstītā sūtījumā, tas uzskatāms par saņemtu trešajā dienā pēc tā nodošanas
pastā.
Līguma 7.4. un 7.5. punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu ar dienu,
kad beidzies paziņojuma termiņš. Minētais neattiecas uz samaksas pienākumu, kur
maksājumu saistības radušās līdz Līguma izbeigšanas dienai, kā arī citām maksājumu
saistībām, darbībām un restitūcijas pienākumu, ja tas paredzēts Līguma izbeigšanas gadījumā,
kā arī Izpildītāja profesionālajām garantijām, konfidencialitāti, strīdu izskatīšanas kārtību,
piemērojamiem tiesību aktiem un citiem Līguma vispārīgiem noteikumiem, kur Līgumā
noteiktais regulējums ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
8. STRĪDI
Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās.
Ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas 30 (trīsdesmit) dienu laikā, tad jebkurš strīds, domstarpība
vai prasība, kas izriet no šī Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas
Republikas normatīvos aktus.
9. PUŠU PĀRSTĀVJI
Lai sekmētu līgumsaistību izpildi pienācīgā kārtā un šajā Līgumā noteiktajos termiņos, Puses
nosaka šādas pārstāvjus:
9.1.1. Pasūtītāja kontaktpersona objektā: Normunds Cepurītis, mob. tālrunis 29465664;
9.1.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis: Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745, mob. tālrunis
29475835, e-pasts: janis.berzins@tna.lv, fakss 67804734.
9.1.3. Izpildītāja pilnvarotā persona: Uģis Šmits, mob. tālrunis 29180071, e-pasts:
arborists@arborists.lv.
Pušu pilnvarotājiem pārstāvji Līguma darbības laikā uzrauga Līguma izpildi (uzrauga Līgumā
noteikto Pakalpojumu termiņu ievērošanu, nodrošina savlaicīgu informācijas apmaiņu,
paraksta Pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas aktus un defektu aktus, risina organizatoriskos
jautājumus, kas saistīti ar šī Līguma izpildi) un savas kompetences ietvaros atbild par Līguma
saistību izpildi Līgumā noteiktā laikā, veidā un kārtībā.
10. CITI NOTEIKUMI
Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses. Šis punkts neattiecas uz
gadījumiem, kuros Puses saskaņā ar Līguma noteikumiem ir tiesīgas Līgumu to izbeigt
vienpusēji.
Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu rekvizīti
(tālruņa, faksa numurs, adreses, u.c.), tad tā Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai
Pusei. Ja saistītā Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā
izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par saistīto Pusi.
Puses informācijas un dokumentu apritē izmanto Līgumā norādīto e-pastu. Informācija un
dokumenti, kas nosūtīti otrai Pusei uz Līgumā norādīto e-pastu, uzskatāmi par saņemtiem un
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tie ir saistoši otrai Pusei. Minētais noteikums neattiecas uz informāciju un dokumentiem, kuru
iesniegšanas/nosūtīšanas kārtība ir īpaši atrunāta citos Līguma noteikumos.
Līgums kopā ar pielikumiem ir sagatavots 2 (divos) eksemplāros, katrs eksemplārs uz 54
(piecdesmit četrām) lapām. Viens no eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, otrs – pie
Izpildītāja.

11. PUŠU REKVIZĪTI
Izpildītājs
Pasūtītājs
SIA “Arborists”
VAS „Tiesu namu aģentūra”
Reģ. Nr. 45403011702
Reģ. Nr. 40003334410
Linarda Laicena iela 2, Jēkabpils, LV-5201
Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007
Banka: AS „SEB banka”
Banka: AS „SEB banka”
Kods UNLALV2X
Kods UNLALV2X
Konta Nr. LV89UNLA0050010908645
Konta Nr. LV64UNLA0002021469371

________________/U. Šmits/

_______________________/S. Sausiņa/
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