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“Jūras svētki Liepājā 2019” 

2019. gada 13. jūlijā 

TIRDZNIECĪBAS NOTEIKUMI 

 

1. Tirdzniecības noteikumi.  

1.1. Tirdzniecības (turpmāk tekstā – Tirdzniecība), organizators ir SIA "Ideju Institūts", 

(turpmāk tekstā - Tirdzniecības organizators).  

1.2. Tirdzniecība norisināsies pasākumā “Jūras svētki Liepājā 2019” 2019. gada 13. 

jūlijā Liepājā, Liepājas promenādē no plkst. 12.00 līdz 19.00 (turpmāk tekstā – 

Pasākums), atbilstoši Pasākuma programmai un teritorijas plānam, kas ir šo 

Noteikumu 1. un 2. pielikums.  

1.3. Tirdzniecības organizators tirdzniecībai aicina pieteikties Latvijas tirgotājus un 

amatniekus, un sabiedriskās ēdināšanas nodrošinātājus (turpmāk tekstā – 

Tirdzniecības dalībnieks), kuru sortimentā uzsvars likts uz ar jūras tēmu saistītiem 

izstrādājumiem, kā arī jūrniecības un zvejniecības produkciju. 

1.4. Tirdzniecības dalībniekiem jāņem vērā montāžas, tirdzniecības un demontāžas 

laiki saskaņā ar Noteikumu 3. pielikumu. 

1.5. Tirdzniecības dalībniekam tirdzniecības vieta jāiekārto saskaņā ar šo Noteikumu 4. 

pielikumu.   

1.6. Pieteikties tirdzniecībai iespējams elektroniski, nosūtot Noteikumu 5. pielikumā 

atrodamo pieteikuma anketu un tās pielikumus uz elektroniskā pasta adresi 

klinta@idejuinstituts.lv.  

1.7. Tirdzniecības organizators ir noteicis Tirdzniecības sortimentu, kas norādīts šo 

Noteikumu 6. pielikumā.  

1.8. Tirdzniecības dalības maksa, ko noteicis Tirdzniecības organizators, ir norādīta šo 

Noteikumu 7. pielikumā.  

1.9. Tirdzniecības dalībniekam un Tirdzniecības organizatoram ir saistošs tirdzniecības 

organizācijas laika plāns, kas norādīts šo Noteikumu 8. pielikumā.  

1.10. Tirdzniecības dalībniekam un Tirdzniecības organizatoram jāņem vērā šo 

Noteikumu 9. pielikumā minētie pienākumi.  

1.11. Tirdzniecības dalībniekam un Tirdzniecības organizatoram Pasākuma dienā 

jāparaksta sadarbības līgums, kā paraugs atrodams šo noteikumu 10. pielikumā. 

1.12. Tirdzniecības organizatoram ir tiesības akceptēt vai noraidīt Tirdzniecības 

dalībnieka dalību pasākumā. 

 

2. Pieteikšanās tirdzniecībai  

2.1. Pieteikties tirdzniecībai iespējams tikai elektroniski, nosūtot Noteikumu 5. 

pielikumā minētos dokumentus uz elektroniskā pasta adresi 
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klinta@idejuinstituts.lv. Pieteikumu pieņemšanas sākuma un beigu termiņš 

norādīts Noteikumu 8. pielikumā.  

2.2. Pieteikties tirdzniecībai var:  

2.2.1. Juridiskas personas;  

2.2.2. Fiziskas personas.  

2.3. Pieteikumi, kas iesniegti pirms vai pēc Noteikumu 8. pielikumā minētā laika, netiek 

izskatīti.  

2.4. Tirdzniecības pretendentam, piesakoties tirdzniecībai, ir pienākums iesniegt visu 

informāciju, kas nepieciešama, lai izvērtētu Tirdzniecības pretendenta 

piedāvājumu.  

2.5. Iesniedzot informāciju, Tirdzniecības pretendents uzņemas visu atbildību par 

dokumentācijas satura atbilstību un patiesumu.  

2.6. Izskatīti tiek tikai tie pieteikumi, kam pievienota visa Noteikumu 5. pielikumā 

prasītā informācija.  

2.7. Pēc pieteikumu vērtēšanas un rezultātu paziņošanas, Tirdzniecības organizators 

Tirdzniecības dalībniekam piešķir tirdzniecības vietu. Katra tirdzniecības 

dalībnieka precīza tirdzniecības vieta tiek norādīta līguma parakstīšanas laikā. 

2.8. Tirdzniecības pretendenti par pieteikumu vērtēšanas rezultātiem tiek informēti 

elektroniski uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi, atbilstoši Noteikumu 8. 

pielikumam.  

2.9. Tirdzniecības dalībnieki paraksta līgumus ar Tirdzniecības organizatoru Pasākuma 

dienā Noteikumu 8. pielikumā norādītajā laikā.  

2.10. Tirdzniecības organizatora atlases kārtībā izvēlētajiem tirdzniecības dalībniekiem 

ir pienākums samaksāt tirdzniecības dalības maksu. Dalības maksas samaksa 

jāveic ne vēlāk kā norādīts Noteikumu 8. pielikumā.  

2.11. Ja Noteikumu 7. pielikumā noteiktā dalības maksa līdz noteiktajam termiņam 

netiek saņemta, Tirdzniecības organizators ir tiesīgs piešķirt Tirdzniecības 

dalībnieka vietu nākamajam tirdzniecības pretendentam. 

 

3. Tirdzniecības noteikumu pielikumi.  

3.1. Pasākuma programma – 1. pielikums;  

3.2. Tirdzniecības vietu izvietojuma plāns - 2. pielikums;  

3.3. Montāžas, tirdzniecības un demontāžas laika plāns - 3. pielikums;  

3.4. Tirdzniecības vietas iekārtošana – 4. pielikums; 

3.5. Elektroniski iesniedzamās informācijas apjoms – 5. pielikums;  

3.6. Tirdzniecības sortiments – 6. pielikums; 

3.7. Tirdzniecības dalības maksa – 7. pielikums;  

3.8. Tirdzniecības organizācijas laika plāns – 8. pielikums; 
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3.9. Tirdzniecības organizatora un Tirdzniecības dalībnieka pienākumi – 9. pielikums; 

3.10. Sadarbības līguma paraugs – 10. pielikums. 

 

 

 

4. Tirdzniecības organizatora kontakti. 

4.1. Tirdzniecības organizatora kontakti jautājumu gadījumā: tālrunis 27174196 (darba 

dienās no plkst. 10.00 līdz 18.00), elektroniskā pasta adrese klinta@idejuinstituts.lv . 
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1.Pielikums 

Pasākuma programma 

 

13. jūlijā plānoto Jūras svētku galvenais vadmotīvs būs latviešu tautasdziesma “Pūt, 

vējiņi!” un visas dienas garumā notiekošā pasākuma koncepcija tiks balstīta uz trīs 

atslēgas vārdiem – vējš, jūra un Kurzeme. 

 

Jūras svētku programma norisināsies plašā teritorijā – laukumā pie koncertzāles 

“Lielais dzintars”, Juliannas pagalmā, Liepājas ostas promenādē, un mazajās ieliņās ap 

to – uz “Jūras skatuves”, “Vēju pagalmā”, “Kurzemes gadatirgū” un “Piedzīvojumu ielā”.  

 

JŪRAS SKATUVE 

12.00 Carousel 

14.00 Bur mani 

15.30 Laime Pilnīga 

17.00 Ozols 

18.00 Svētku koncerts “Aizdzen mani Kurzemē!” 

 

VĒJU PAGALMS 

 12.00 / 14.30 / 16.30 Šovs “The OULALA Etendus” 

13.30 / 15.30 Gaisa akrobātikas šovs “Marinara” 

 

KURZEMES GADATIRGUS 

12.00-19.00 Svētku tirgus 

 

PIEDZĪVOJUMU IELA 

12.00-19.00 Piedzīvojumu sporta aktivitātes bērniem un jauniešiem 

14.00 Zīmējumu teātra izrāde – improvizācija “Muzikālā darbnīca” 

16.00 Zīmējumu teātra izrāde “7 pasakas par Ņukucīti” 
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2. Pielikums 

Tirdzniecības vietu izvietojuma plāns 
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3. Pielikums 

Montāžas, tirdzniecības un demontāžas laika plāns 

 

2019. gada 13. jūlijs 

07.00 Tirdzniecības līgumu parakstīšana. Tirdzniecības vietu montāžas sākums  

10.00 Tirdzniecības dalībnieku automašīnas ir izbrauktas ārpus Pasākuma 

teritorijas 

11.00 Tirdzniecības vietas ir pilnībā iekārtotas un gatavas darbam 

11.30 Tirdzniecības sākums 

19.00 Pasākuma noslēgums, tirdzniecības beigas  

19.00 Tirdzniecības vietu demontāžas sākums, sakopšana  

21.00 Tirdzniecības vietu demontāžas beigas 
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4. Pielikums 

Tirdzniecības vietas iekārtošana 

 

4.1. Iebraukšana Pasākuma teritorijā notiek no Jūras ielas puses, braucot pa Radio 

ielu. 

4.2. Iebraucot Radio ielā, Tirdzniecības dalībnieks paraksta un noslēdz līgumu ar 

Tirdzniecības organizatoru, Tirdzniecības dalībniekam tiek izsniegta transporta 

caurlaide, pašvaldības atļauja par tirdzniecību publiskā vietā un ierādīta precīza 

tirdzniecības vieta. 

4.3. Tirdzniecības dalībnieku, kuri Pasākuma dienā nav ieradušies un veikuši 

tirdzniecības vietas montāžu atbilstoši Noteikumu 3. pielikumā norādītajam laikam, 

dalība tirgū tiek anulēta un iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta. 

4.4. Tirdzniecības dalībnieks iekārto tirdzniecības vietu 3x3 metrus lielā baltas vai 

bēšas krāsas teltī bez ornamentiem atbilstoši iesniegtajam tirdzniecības vietas 

aprakstam un fotogrāfijām.  

4.5. Sabiedriskās ēdināšanas Tirdzniecības dalībnieks pie savas tirdzniecības vietas 

izvieto vismaz piecus koka galdus un desmit koka solus, izmantot plānoto mēbeļu 

izskatu iepriekš saskaņojot ar Tirdzniecības organizatoru. 

4.6. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs par tirdzniecības vietas iekārtojumu un 

tirdzniecībai nepieciešamo aprīkojumu. 

4.7. Tirdzniecības dalībniekam jānodrošina regulāra atkritumu savākšana tirdzniecības 

vietā un tirdzniecības vietas uzturēšana kārtībā visu Pasākuma laiku. 

4.8. Tirdzniecības dalībniekam jāiekārto tirdzniecības vieta atbilstoši ugunsdrošības 

noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem 

4.9. Tirdzniecības dalībniekiem, kas nodrošina sabiedriksās ēdināšanas tirdzniecību, 

tirdzniecības vietā atbilstoši normatīvajiem aktiem jānodrošina lietošanas kārtībā 

esošs ugunsdzēšamais aparāts. Avārijas situācijas gadījumā Tirdzniecības 

dalībniekam nekavējoties par to jāinformē Tirdzniecības organizators vai tā 

pārstāvis, kā arī organizācijas, kas nodrošina attiecīgu komunikāciju apkalpošanu, 

jāveic neatliekamie pasākumi avārijas likvidēšanai. 

4.10. Tirdzniecības dalībniekam jānodrošina, lai pie katras tirdzniecības vietas 

redzamā vietā būtu izvietoti šādi dokumenti: 

4.10.1. tirdzniecības atļaujas kopija (to tirdzniecības dalībniekam izsniedz 

Tirdzniecības organizators); 

4.10.2. reģistrācijas apliecības kopija; 

4.10.3. alkoholisko dzērienu tirdzniecības licences tirgošanai izlejamā veidā kopija 

(nepieciešama tikai Tirdzniecības dalībniekiem, kas tirgo alkoholiskos 

dzērienus).  
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5. Pielikums 

Elektroniski iesniedzamās informācijas apjoms 

 

Lūdzam elektroniski aizpildīt pieteikuma anketu un nosūtīt to uz elektroniskā 

pasta adresi klinta@idejuinstituts.lv, sūtījuma virsrakstā norādot: PIETEIKUMS 

TIRDZNIECĪBAI_JŪRAS SVĒTKI LIEPĀJĀ 2019 

 

„JŪRAS SVĒTKI” Liepājā 

2019. gada 13. jūlijs, Liepājas Promenāde 

PIETEIKUMS TIRDZNIECĪBAI 

 

Vārds, uzvārds / Uzņēmuma nosaukums 

__________________________________ 

Personas kods / Reģistrācijas numurs 

___________________________________ 

Adrese 

____________________________________ 

Kontaktpersona (vārds, uzvārds) 

_____________________________________ 

Telefona numurs 

______________________________________ 

E-pasta adrese 

________________________________________ 

 

Piedāvāto izstrādājumu / preču apraksts (norādot nozari un materiālus, sortimenta 

daudzveidību, sniedzot citu raksturojošu informāciju) 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Preču sortiments, izcelsme un cenas / ēdienkarte ar cenām 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Nepieciešamais elektrības pieslēgums un jauda (pēc vajadzības) 
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_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Tirdzniecības vietas apraksts (Tirdzniecības vietas izmērs, attēls, noformējuma un 

iekārtojuma apraksts, izmantoto mēbeļu un tehnikas uzskaitījums, tirdzniecības 

dalībnieku tērpu apraksts un attēls) 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Ja jums nepieciešams izrakstīt rēķinu, lūdzu, norādiet precīzus rekvizītus! Rēķins jums 

tiks nosūtīts uz e-pastu. 

 

Vārds, uzvārds / Nosaukums 

_________________________ 

Personas kods / Reģistrācijas nr. 

_________________________ 

Adrese 

____________________________ 

Bankas konta numurs 

__________________________ 

 

 

 

Pieteikuma pielikumi: 

1. Tirdzniecības vietas attēls, tirdzniecības dalībnieku tērpu attēls 

2. Piedāvātā sortimenta attēli (vismaz 2 gab.) 

3. Saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecības kopija 

4. Pārtikas veterinārā dienesta atļaujas kopija (pārtikas izstrādājumu tirgotājiem) 

5. Speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai kopija 

(alkoholisko dzērienu tirgotājiem). 
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6. Pielikums 

Tirdzniecības sortiments 

 

1. Amatniecība 

• keramika  

• stikla izstrādājumi 

• pinumi 

• metālkalumi 

• ādas izstrādājumi 

• koka izstrādājumi 

• etnogrāfiskas un mūsdienīgas rotas 

• tekstila izstrādājumi - adījumi, tamborējumi, šuvumi, izšuvumi, filcējumi, 

batikas 

• dabiskā kosmētika 

 

2. Ēdieni un dzērieni 

• zvejniecības produkcija 

• medījumi 

• lauksaimniecības produkcija 

• dārzeņi, augļi, ogas 

• mājražotāju produkcija 

 

3. Sabiedriskā ēdināšana 

• Siltās un aukstās uzkodas  

• Siltie un aukstie ēdieni 

• Veselīgas uzkodas  

• Saldās uzkodas, našķi  

• Sāļās uzkodas  

• Konditorejas izstrādājumi  

• Saldējums  

• Bezalkoholiskie dzērieni  

• Karstie dzērieni  

• Alkoholiskie dzērieni  
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7.Pielikums 

Tirdzniecības dalības maksa 

 

7.1. Dalības maksa tiek aprēķināta, ņemot vērā izstrādājuma kategoriju un vietu skaitu 

pēc Liepājas pilsētas Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 5 “Par pašvaldības 

nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā”. 

7.2. Ja Tirdzniecības dalībniekam nepieciešams Tirdzniecības organizatora sagatavots 

rēķins par dalības maksu, tas obligāti jānorāda pieteikuma anketā, uzrādot 

precīzus Tirdzniecības dalībnieka rekvizītus. 

7.3. Dalības maksa līdz 2019. gada 5. jūlijam jāieskaita Liepājas pilsētas pašvaldības 

iestādes “Kultūras pārvalde” norēķinu kontā.  

 

Norēķinu konts: 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde” 

Reģ.Nr. 90002008987 

AS SEB BANKA 

Konta Nr. LV07UNLA002130320110 

Kods UNLALV2X 

 

Maksājuma mērķī norādīt: “Rēķina numurs, dalībnieka vārds, uzvārds vai uzņēmuma 

nosaukums “Jūras svētku” dalības maksa”. 

7.4. Tirdzniecības dalībniekam maksājuma uzdevums drukātā formātā jāuzrāda 

sadarbības līguma parakstīšanas laikā. 

7.5. Tirdzniecības organizators ir tiesīgs anulēt Tirdzniecības dalībnieka dalību 

Pasākumā, ja dalības maksa nav saņemta līdz Noteikumu 8. pielikumā 

norādītajam termiņam.  
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8.Pielikums 

Tirdzniecības organizācijas laika plāns 

 

8.1. Elektronisko pieteikumu pieņemšana uz elektroniskā pasta adresi 

klinta@idejuinstituts.lv 

• No 2019. gada 28. maija plkst. 10.00 līdz 2019. gada 17. jūnija plkst. 10.00 

 

8.2. Atlases rezultātu paziņošana 

• 2019. gada. 25. jūnijs plkst. 17.00 

 

8.3. Tirdzniecības dalības maksas apmaksas termiņš 

• 2019. gada 5. jūlijs plkst. 17.00 

 

8.4. Līguma parakstīšana un tirdzniecības norise 

• Atbilstoši Noteikumu 3. pielikumam 
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9. Pielikums 

Tirdzniecības organizatora un Tirdzniecības dalībnieka pienākumi 

 

9.1. Tirdzniecības organizatora tiesības un pienākumi: 

9.1.1. Pasākuma norises dienā Tirdzniecības organizators izsniedz tirdzniecības 

atļaujas apstiprinātajiem Tirdzniecības dalībniekiem; 

9.1.2. Tirdzniecības organizators nosaka Tirdzniecības dalībnieka vietu un pēc 

nepieciešamības nodrošina pieteikto elektrības pieslēgumu un jaudu; 

9.1.3. Tirdzniecības organizators patur tiesības anulēt Tirdzniecības dalībnieka 

dalību Pasākumā, ja tiek konstatēti šajos Noteikumos iekļautās informācijas 

pārkāpumi; 

9.1.4. Tirdzniecības organizators neuzņemas atbildību par Tirdzniecības 

dalībniekam izraisītiem dabas radītiem, citu Tirdzniecības dalībnieku vai 

Pasākuma apmeklētāju vainas dēļ radītiem zaudējumiem; 

9.1.5. Tirdzniecības organizators ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kas 

radušies Tirdzniecības dalībnieka vainas dēļ; 

9.1.6. Tirdzniecības organizators neatbild par tirdzniecības dalībnieka īpašumu, 

preci, transporta līdzekļiem, darbiniekiem; 

9.1.7. Tirdzniecības organizators nodrošina katru tirdzniecības dalībnieku ar 

autotransporta caurlaidēm atbilstoši Noteikumu  3. pielikumam Pasākuma 

uzbūves un demontāžas laikā. Pasākuma laikā Tirdzniecības dalībnieka 

transportam ir aizliegts atrasties Pasākuma teritorijā.  

 

9.2. Tirdzniecības dalībnieka tiesības un pienākumi: 

9.2.1. Tirdzniecības dalībnieks ievēro visu šajā nolikumā minēto informāciju; 

9.2.2. Tirdzniecības dalībnieks veic šajā nolikumā minētos maksājumus atbilstoši 

noteiktajam termiņam; 

9.2.3. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs par  ugunsdrošības noteikumu, darba 

drošības noteikumu un sanitāro prasību ievērošanu Pasākuma laikā savā 

tirdzniecības vietā; 

9.2.4. Tirdzniecības dalībniekam tirdzniecība jāveic un pilnais sortiments jāspēj 

piedāvāt visu Pasākuma laiku, atbilstoši šiem Noteikumiem un tā 

pielikumiem; 

9.2.5. Tirdzniecības dalībniekam pēc administrējošo un kontrolējošo dienestu 

pieprasījuma ir jāuzrāda visas nepieciešamās tirdzniecības atļaujas; 

9.2.6. Tirdzniecības dalībniekam ir aizliegts demontēt savu Tirdzniecības vietu 

pirms Tirdzniecības beigām pulksten 19.00. 
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9.2.7. Parakstot līgumu ar Tirdzniecības organizatoru, tirdzniecības dalībnieks 

apliecina, ka ar šiem noteikumiem ir iepazinies un tiem piekrīt;  

9.2.8. Tirdzniecības organizatora nolēmumi attiecībā uz Tirdzniecības dalībnieku 

izvēli un tirdzniecības vietu izkārtojumu ir galīgi un nav apstrīdami; 

9.2.9. Tirdzniecības organizators patur tiesības izdarīt korekcijas tirdzniecības 

vietu izvietojuma plānā. 
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10. Pielikums 

Sadarbības līguma paraugs 

 

SADARBĪBAS LĪGUMS Nr. 2019/__________ 

 

Rīgā, 2019. gada ___. _________________ 

 

SIA "Ideju institūts", reģistrācijas Nr. 40003575995, pamatojoties uz Producenta izvēles 

procedūras (identifikācijas Nr. 1/1.19) ietvaros noslēgto līgumu Nr. 69/1.17 ar Liepājas 

pilsētas pašvaldības iestādi “Kultūras pārvalde”, nodrošina Svētku tirgu Liepājas 

promenādē pasākuma “Jūras svētki Liepājā 2019” ietvaros, turpmāk tekstā 

“Tirdzniecības organizators”, tā prokūristes Egitas Buliņas personā no vienas puses, un 

SIA ___________________________, reģistrācijas Nr. _______________________ 

turpmāk tekstā Tirdzniecības dalībnieks, tās ________________________ personā no 

otras puses, noslēdz šo līgumu par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Tirdzniecības organizators atļauj veikt tirdzniecību pasākumā “Jūras svētki Liepājā 

2019” 2019. gada 13. jūlijā atbilstoši šim līgumam un zemāk minētajiem pielikumiem –  

1. pielikums - Tirdzniecības dalībnieka iesniegtais pieteikums;  

2. pielikums – “Jūras svētki Liepājā 2019” Tirdzniecības noteikumi; 

 

2. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA. 

2.1. Visus strīdus un domstarpības sakarā ar šī līguma izpildi puses cenšas atrisināt 

pārrunu ceļā. 

2.2. Ja strīdu risinājums netiek atrasts pārrunu rezultātā, ieinteresētā puse rīkojas 

saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu. 

2.3. Puse, kura nodod strīdus jautājumu izskatīšanu tiesai, par to brīdina otru pusi 

rakstveidā ne mazāk kā 5 (piecas) dienas pirms lietas nodošanas tiesā. 

 

3. PAPILDUS NOTEIKUMI. 

3.1. Puses nekavējoties informē viena otru, ja tiek mainīta juridiskā adrese, telefona 

numurs vai bankas rekvizīti. 

3.2. Līgums sastādīts divos eksemplāros, katrai pusei pa vienam eksemplāram, abiem 

eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

3.3. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu savstarpējo 

saistību izpildei. 
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TIRDZNIECĪBAS ORGANIZATORS 

SIA "Ideju institūts"  

Adrese: Kr. Barona 36-7, Rīga, LV-1011 

Reģ.Nr. 40003575995   

Banka: AS Luminor banka   

Konts: LV90RIKO0002013023286 

 

Tālrunis -  

E-pasts –  

TIRDZNIECĪBAS DALĪBNIEKS 

SIA  

Adrese:  

Reģ.Nr./pers.kods:  

Banka:  

Konts:    

 

Kontaktpersona –  

Tālrunis –  

E-pasts -  

 

 

Prokūriste Egita Buliņa 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


