
 

APSTIPRINĀTS 

Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības 

Iepirkumu komisijas  

2022.gada 12.maija sēdē 

Protokols Nr. VS2022/10.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENU APTAUJAS 

“PAR STARPNIECĪBAS PAKALPOJUMIEM 

SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU KVOTU PĀRDOŠANAI” 

 

NOTEIKUMI 

 

 

identifikācijas Nr. VS 2022/10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventspils, 2022 
 



Cenu aptaujas noteikumi Nr. VS 2022/10  

 

 2 

1. Vispārīgā informācija 

1.1. Cenu aptaujas noteikumos un tās pielikumos lietotie termini: 

1.1.1. Biržas cena – European Energy Exchange (EEX) biržas cena Emisijas kvotām attiecīgajā 

datumā, kas tiek noteikta atbilstoši interneta vietnē http://www.eex.com/en/ norādītajai 

informācijai sadaļas Environmental Markets sadaļā Spot Market. 

1.1.2. Emisijas kvota – siltumnīcas efekta gāzu emisijas kvota (EUA - European Emission 

Allowance). 

1.1.3. Emisijas kvotu pakete - pārdodamās 55 000 (piecdesmit pieci tūkstoši) līdz 64 000 

(sešdesmit četri tūkstoši) siltumnīcas efekta gāzu emisijas kvotas (EUA) laika periodā no 

2022. gada līdz 2025. gadam ( t. sk. 15 000 EUA 2022. gadā). 

1.1.4. Pretendents – juridiska persona, kas atbilst cenu aptaujas noteikumos izvirzītajām prasībām, 

piekrīt cenu aptaujas noteikumiem un šajos noteikumos paredzētajā kārtībā ir iesniedzis 

piedāvājumu dalībai cenu aptaujā. 

1.1.5. Komisijas maksa – komisijas maksa par kvotu paketes pārdošanu.  

1.1.6. Pārdevējs - Pašvaldības SIA “Ventspils siltums”, reģistrācijas numurs: 40003007655, 

juridiskā adrese: Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602, Latvija (turpmāk – Pārdevējs), norēķinu 

konts AS “Swedbank” bankā Nr. LV45HABA0001402060112, SWIFT: HABALV22, 

kontaktpersona: finanšu direktors Egils Vītols, e-pasta adrese: egils.vitols@ventspils.lv, tel. 

+3713602200, biroja adrese: Talsu iela 84, 3. kabinets, Ventspils, LV – 3602, Latvija. 

1.1.7. Cenu aptaujas procedūras norisi nodrošina Ventspils valstspilsētas pašvaldības Iepirkumu 

komisijas (turpmāk - Komisija). 

1.2. Sludinājums par cenu aptauju un cenu aptaujas noteikumi tiek publicēts Pārdevēja mājas lapā 

www.ventspilssiltums.lv.  

1.3. Ar cenu aptaujas noteikumiem var iepazīties un tos saņemt elektroniskā formā bez maksas 

pašvaldības SIA “Ventspils siltums” Talsu ielā 84, Ventspilī, LV – 3602, darba dienās no plkst. 

9.00 – 16.00, 3. kabinetā, pie Egila Vītola (tel. +3713602200, egils.vitols@ventspils.lv). Pēc 

pieprasījuma Pretendentam tiek nosūtīti cenu aptaujas noteikumi pa elektronisko pastu pret 

Pretendenta elektronisku apstiprinājumu par cenu aptaujas noteikumu saņemšanu.  

1.4. Papildus informāciju vai jautājumus par cenu aptaujas noteikumiem var pieprasīt ne vēlāk kā 7 

(septiņas) darba dienas pirms Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pārdevējs 

3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas izskata pieprasījumu, sagatavo atbildi un 

nosūta tiem Pretendentiem, kuri saņēmuši cenu aptaujas noteikumus.  

1.5. Informācijas apmaiņa starp Pārdevēju un Pretendentu notiek elektroniski. 

1.6. Visi dokumenti un informācija, kas saņemta no Pretendentiem saistībā ar viņu piedāvājumiem, 

tiks apstrādāta un glabāta konfidenciāli, izmantota vienīgi cenu aptaujas vajadzībām un 

atbilstoši šiem noteikumiem. 

2. Informācija par cenu aptaujas priekšmetu 

2.1. Cenu aptaujas priekšmets – starpnieka (brokera) pakalpojumi kvotu paketes pārdošanai. 

2.2. Pārdodamais objekts ir Emisijas kvotu pakete. Emisijas kvotu paketi veido Pārdevēja 55 000 

(piecdesmit pieci tūkstoši) līdz 64 000 (sešdesmit četri tūkstoši) siltumnīcefekta gāzu Emisijas 

kvotas (EUA). Pārdošana līdz 2025.gada 30.septembrim. 

2.3. Emisijas kvotas Pārdevējam ir piešķirtas kā operatoram Latvijas Republikas likuma “Par 

piesārņojumu” izpratnē saskaņā ar Emisijas kvotu sadales plānu 2013. – 2020.gadam un 

saskaņā ar Emisijas kvotu sadales plānu 2021. – 2025.gadam. 

http://www.ventspilssiltums.lv/
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2.4. Emisijas kvotas ir reģistrētas Eiropas Savienības reģistrā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes direktīvu 2003/87/EK (turpmāk – Savienības reģistrs). 

3. Dalības nosacījumi un iesniedzami dokumenti 

PRASĪBAS UN NOSACĪJUMI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

3.1. Pārdevējs pretendentu, kuram būtu 

piešķiramas cenu aptaujas līguma slēgšanas 

tiesības, izslēdz no dalības cenu aptaujā 

jebkurā no šādiem gadījumiem: 

 

3.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas 

process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērots uz 

parādnieka maksātspējas atjaunošanu 

vērsts pasākumu kopums), apturēta tā 

saimnieciskā darbība vai pretendents tiek 

likvidēts; 

- Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem 

pretendentiem Pārdevējs ņem vērā informāciju, 

kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā 

informācijas sistēmā. Vēlams iesniegt uzņēmuma 

reģistra izziņu. 

- ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs 

Pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās 

institūcijas izziņas, kas apliecina, ka uz to 

neattiecas punktā 3.1.1. minētās prasības. 

3.2. Pretendents nedrīkst būt ārzonā
1
 reģistrēta 

juridiskā persona vai personu apvienība.  

Uz Pretendentu, tā valdes vai padomes 

locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai 

prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota 

pārstāvēt Pretendentu darbības, kas saistītas 

ar filiāli, vai uz personālsabiedrības biedru, 

ja Pretendents ir personālsabiedrība, 

nedrīkst būt attiecināmi Starptautisko un 

Latvijas Republika noteiktas starptautiskās 

vai nacionālās sankcijas vai būtiskās 

finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 

dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras 

ietekmē līguma izpildi 

- Pārdevējs izslēdz no dalības cenu aptaujā, ja 

pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona 

vai personu apvienība. 

- Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas 

un citus dokumentus Pārdevējs pieņem un atzīst, 

ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms 

iesniegšanas dienas. 

- Pārdevējs pārbauda Starptautisko un 

Latvijas Republikas nacionālo sankciju 

likuma 11.1 panta izslēgšanas nosacījumu 

neesamību saskaņā ar 11.1 panta trešajā un 

ceturtajā daļā noteikto un sekojošās datu 

bāzēs: https://sankcijas.fid.gov.lv/;  

https://www.sanctionsmap.eu/#/main un 

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ . 

 

 

4. Kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti 

PRASĪBAS UN NOSACĪJUMI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

4.1. Par Pretendentu var būt jebkura juridiska 

persona: 

- reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju vai 

attiecīga valsts reģistra izziņu par juridiskās 

personas reģistrāciju; 

4.1.1. kura ir atbilstoši reģistrēta, licencēta 

(MiFID) vai sertificēta, ja attiecīgās 

valsts normatīvie akti to paredz Emisijas 

kvotu iegūšanai un pārdošanai, vai 

starpniecībai; 

- MiFID licences vai sertifikāta apliecinātu kopiju, 

ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz 

Emisijas kvotu iegūšanai un pārdošanai, vai 

starpniecībai. 

4.1.2. kurai ir atvērts Emisijas kvotu konts un ir 

atbilstošais juridiskās personas 

- Informācija jānorāda Pretendenta pieteikumā 

                                                 
1
 ārzona - zemu nodokļu vai beznodokļu valsts vai teritorija Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma izpratnē, izņemot 

Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis vai to teritorijas, Pasaules Tirdzniecības organizācijas Nolīguma par valsts 

līgumiem dalībvalstis vai teritorijas un tādas valstis vai teritorijas, ar kurām Eiropas Savienība vai Latvija noslēgusi 

starptautiskos līgumus par tirgus atvēršanu publisko iepirkumu jomā MK 17.12.2020. noteikumi Nr.819 «Noteikumi par 

zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām». 
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identifikators - LEI (Legal Entity 

Identifier) kods; 

4.2. Pretendenta gada laikā iepirktajam vai kā 

starpniekam realizēto Emisijas kvotu 

apjomam vismaz vienā no pēdējiem trīs 

gadiem (2019., 2020., 2021. gadā un 2022. 

gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai), jābūt 

ne mazākam, kā 65 000 Emisijas kvotu. 

- Pretendentam jāiesniedz informācija par 

iepirktajiem vai kā starpniekam realizētajiem 

apjomiem (pircējs, apjoms, izpildes gads, 

kontaktpersona) 

 

Finanšu piedāvājums un iesniedzamie dokumenti 

PRASĪBAS UN NOSACĪJUMI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

4.3. Pretendenta pieteikums  - pieteikumu dalībai cenu aptaujā, saskaņā ar 

1.pielikumā pievienoto pieteikuma formu. 

Pieteikumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai 

atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām 

paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota 

persona, pievienojot atbilstoši noformētu 

pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras 

izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. 

Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai 

piešķirto tiesību un saistību apjoms. 

Pretendents  paraksta pieteikumu ar drošu 

elektronisko parakstu; 

4.4. Līgums: - Līguma projekts. 

Ja Pretendentu iesniegtais līguma projekts 

neatbilst noteikumos noteiktajām minimālajām 

prasībām (punkts 4.4.1. un 4.4.2.), Pretendents 

tiek izslēgts no dalības cenu aptaujā. 

4.4.1. Tiesvedības nosacījumi - Visi strīdi un nesaskaņas par Līgumu, kas nav 

noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek 

atrisināti Latvijas Republikas tiesu iestādēs 

atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, 

latviešu valodā, pēc Pārdevēja piekritības. 

4.4.2. Apmaksas noteikumi - Emisijas kvotu nodošana Pircējam notiek pēc 

pilnas samaksas saņemšanas Pārdevēja 

norēķina kontā.  

5. Piedāvājuma dokumentu noformēšana 

5.1. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Ja Komisijai nepieciešams pārliecināties 

par dokumenta oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma (kopijas) pareizību, 

Komisija dokumentu salīdzināšanai var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls, kurš 

atšķirības gadījumā būs noteicošais dokuments. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp 

skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar 

vārdiem. 

5.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu vai angļu valodā. Ja dokuments sastādīts citā valodā, 

dokumentam pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātu tulkojumu uz latviešu 

vai angļu valodu. Tulkojumus noformē saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta 

noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. 

5.3. Iesniedzamo dokumentu norakstiem un izrakstiem jābūt noformētiem un apliecinātiem likumos 

un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ārvalstīs izdotos publiskos dokumentus attiecīgi 

legalizē, ja starptautiskajos līgumos nav paredzēts citādi. Attiecībā uz ārvalstīs izdotu 

dokumentu - to sagatavo un noformē saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu, kā arī 
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1961. gada 5. oktobra Konvenciju par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības 

atcelšanu. 

5.4. Dokumentus iesniedz parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Elektroniskā formā iesniegtu 

piedāvājumu pretendents ir tiesīgs parakstīt ar vienu drošu elektronisko parakstu, ja 

piedāvājums ir noformēts kā viens dokumentu kopums (datne). Ar drošu elektronisko parakstu 

dokumentus paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona.  Gadījumā, ja piedāvājumu 

paraksta Pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara, ko ar elektroniski 

drošu parakstu parakstījusi Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona. 

6. Piedāvājumu iesniegšana cenu aptaujai 

 

6.1. Piedāvājumi dalībai cenu aptaujā jāiesūta elektroniski uz e-pastu tender_eua@ventspils.lv līdz 

2022.gada 2.jūnijam plkst.15.20. 

6.2. Visi pēc noteikumu 6.1.punktā noteiktā termiņa saņemtie piedāvājumi netiks pieņemti un tiks 

nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

6.3. Piedāvājumu atvēršana notiks 2022. gada 2.jūnijā plkst. 15.20 Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības iestādē “Ventspils domes administrācija”, Jūras ielā 36,Ventspils piedāvājumu 

atvēršanas atklātā sanāksmē. 

6.4. Atverot piedāvājumus, tos reģistrē piedāvājumu iesniegšanas secībā, norādot tā reģistrācijas 

numuru, saņemšanas datumu un laiku. 

6.5. Informācija par reģistrētiem Pretendentiem un to skaitu netiek izpausta līdz cenu aptaujai. 

7. Cenu aptaujas norise 

7.1. Cenu aptauja nenotiek, ja dalībai cenu aptaujā nav iesniegts neviens piedāvājums. 

7.2. Ja nolikumā noteiktajā termiņā nav iesniegts neviens piedāvājums, Komisija var pagarināt 

piedāvājumu iesniegšanas termiņu, pārējos cenu aptaujas nosacījumus atstājot negrozītus. 

7.3. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā. Pēc piedāvājuma atvēršanas Komisijas 

priekšsēdētājs nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, kā arī 

pretendenta piedāvāto komisijas maksas apmēru. 

7.4. Komisija atlasa Pretendentus pēc Nolikuma 3.punktā izvirzītajām prasībām, pārbauda 

piedāvājumu atbilstību cenu aptaujas dokumentos noteiktajām prasībām. 

7.5. Komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertu pretendentu atlasei un piedāvājumu vērtēšanai. 

7.6. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko komisijas maksu (%) par 

55 000 (piecdesmit pieci tūkstoši) līdz 64 000 (sešdesmit četri tūkstoši) EUA kvotu 

pārdošanu. 

7.7. Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš iesniedzis visus pieprasītos 

dokumentus, atbilst cenu aptaujas prasībām, dokumentāli pierādījis savu atbilstību dalībai cenu 

aptaujas procedūrai, kompetenci un spējas nodrošināt līgumsaistību izpildi pilnā apjomā, 

pieprasītajā termiņā un kvalitātē un iesniedzis Piedāvājumu ar viszemāko komisijas maksu.  

7.8. Ja izrādās, ka 2 (divi) vai vairāki Pretendenti ir piedāvājuši vienādu viszemāko komisijas 

maksu (%), uzvarētājs tiek noteikts izlozes kārtībā. Par izlozes norises vietu un laiku tiek 

informēti visi Pretendenti vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš.  

7.9. Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi nolikuma prasībām Komisija veic slēgtā sēdē. 

Ja Komisija konstatē, ka iesniegtajos piedāvājumos ietvertā informācija ir neskaidra vai 

nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos 

piedāvājumos ietverto informāciju. Komisija termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai 

nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai. 

7.10. Komisija ir tiesīga neizskatīs piedāvājumu vai arī izslēgs Pretendentu no turpmākās dalības 

cenu aptaujā, ja Pretendents neiesniegs pieprasīto informāciju Komisijas noteiktajā termiņā. 

mailto:tender_eua@ventspils.lv
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7.11. Pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas par cenu aptaujas uzvarētāju, Pārdevējs par to paziņo 

Pretendentiem. Lēmums par cenu aptaujas rezultātu apstiprināšanu tiek publicēts internetā 

Pārdevēja mājas lapā https://www.ventspilssiltums.lv . 

7.12. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atsauks savu Piedāvājumu 

tā derīguma laikā pēc lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas, vai nenoslēgs līgumu 

Pārdevēja noteiktajā termiņā, tiks izslēgts no dalības cenu aptaujā un Komisija izskatīs 

jautājumu par tiesībām slēgt līgumu ar atbilstošu Pretendentu, kurš piedāvājis nākamo 

zemāko komisijas maksu.  

7.13. Komisijai ir tiesības pārtraukt cenu aptauju, ja tiek iegūta informācija un pārliecība, ka pastāv 

noruna kādu atturēt no piedalīšanās cenu aptaujā vai starp pretendentiem pastāv vienošanās, 

kas var ietekmēt cenu aptaujas rezultātus vai gaitu. 

7.14. Pārdevējs ir tiesīgs, līdz Līguma noslēgšanai, pārtraukt cenu aptaujas procedūru, ja tam ir 

objektīvs pamatojums. 

8. Līguma slēgšanas kārtība 

8.1. Pēc Komisijas lēmuma par cenu aptaujas rezultātu apstiprināšanas paziņošanu, Pārdevējs slēgs 

līgumu ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar cenu 

aptaujas dokumentu noteikumiem. 

8.2.  Par pamatu līguma sagatavošanai un noslēgšanai tiks izmantots Pretendenta līgums šādām 

pārdošanas procedūrām. Līgums tiek noslēgts latviešu un/vai angļu valodās. 

9. Pārējie nosacījumi 

9.1. Cenu aptaujas noteikumiem pievienoti šādi pielikumi, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa un 

saistoši Pretendentiem: 

9.1.1. Pretendenta pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.1); 

9.1.2. Pārdošanas uzdevums (pielikums Nr.2). 
 

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” 

finanšu direktors E.Vītols 

 

Saskaņots: 

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” 

valdes priekšsēdētājs A.Uzaris 

 

 

 

  
  

https://www.ventspilssiltums.lv/
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Pielikums Nr.1. 

 

 

____________________________________________________________________________ 

(tiek sastādīts uz Pretendenta veidlapas) 

 

 

PIETEIKUMS 
Sadarbība siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotu paketes pārdošanā 

 

Pretendenta nosaukums: _______________________________ 

Reģistrācijas numurs un datums:______________________________ 

Juridiskā adrese:_______________________________________ 

Pasta adrese:___________________________________________________________ 

Faksa Nr.: _________________________________________________________ 

E-pasta adrese: _____________________________________________________ 

Juridiskās personas pilnvarotā persona:____________________________________________ 

(pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds, uzvārds) 

Piedāvājuma iesniegšanai, pārstāvībai cenu aptaujā, līguma noslēgšanai pilnvarotā persona: 

___________________________________________________________________________ 

(ieņemamais amats, vārds, uzvārds) 

Bankas rekvizīti:____________________________________________________________ 

juridiskās personas identifikators jeb LEI (Legal Entity Identifier) kods 

 ________________________________________________________ 

Emisijas tirdzniecības reģistra konta turētāja Emisijas kvotu konta Nr.  

________________________________________________________ 

 

Piedāvājam kvotu paketes pārdošanu nodrošināt par sekojošu komisijas maksu: 

Nr. Nosaukums Procentuāli (%) no 

darījuma vērtības 

(5 (pieci) cipari aiz komata) 

1 Piedāvātā komisijas maksa par 55 000 līdz 

64 000 EUA kvotu pārdošanu. 

 

 

Apmaksas nosacījumi ____________________________________________ 

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kāds ir cenu aptaujas 

noteikumos (punkts 2.2 un 2.3). 

 

______________(datums), _____________ (vieta) 

 

____________________________________________________ 

(paraksts, atšifrējums)z.v. 
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Pielikums Nr.2. 

 

 

 

 

Pārdošanas uzdevums 

 

Pārdevējs pašvaldības SIA “Ventspils siltums” uzdod  

sadarbības partnerim  ___________________________________________ 

pārdot ____________________ EUA kvotas  

______________________________________________ 

 (laika periods) 

par EUA vienības cenu, kas nav zemāka par _______________________________________ 

 (cena ar cipariem un vārdiem) 

Cena nedrīkst būt zemāka par European Energy Exchange (EEX) iepriekšējās dienas darījumu vidējā biržas 

cena Emisijas kvotām, kas tiek noteikta atbilstoši interneta vietnē http://www.eex.com/en/ norādītajai 

informācijai sadaļā Spot Market 2021.-2030. gadam. Kvotu paketi par uzdoto EUA vienības cenu iepriekš 

minētajā laika periodā drīkst pārdot pa daļām, bet vienai transakcijai jābūt ne mazākai kā 3000 kvotas. 

 

 

Pārdevējs  Sadarbības partneris 

pašvaldības SIA “Ventspils siltums” 

valdes priekšsēdētājs 

 

______________(datums), Ventspils ______________(datums), ______________ 

 

 

 

 

 

http://www.eex.com/en/

