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 (ID Nr. RPNC/2017/05) 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. RPNC 2017/05 

ELEKTROENERĢIJAS IEGĀDE  

 

Rīgā  2018. gada 16. janvārī 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481, juridiskā adrese: Rīga, Tvaika iela 2, 

LV-1005 (turpmāk tekstā saukta – Lietotājs), kuru, pamatojoties uz statūtiem pārstāv tās 

valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins un valdes locekļi Irina Starkova un Imants Rezebergs, 

no vienas puses, un 

SIA “INTER RAO LATVIA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103268639, turpmāk tekstā 

– Piegādātājs, tās rīkotājdirektora Pāvela Sosņicka personā, kurš darbojas uz 

ģenerālpilnvaras Nr. 1-2712 pamata,  

no otras puses, visas puses turpmāk tekstā kopā sauktas par Līdzējiem, pamatojoties uz 

atklātā konkursa “Elekroenerģijas iegāde” (identifikācijas Nr. RPNC2017/05) 

rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Piegādātājs pārdod, bet Lietotājs pērk elektroenerģiju (turpmāk – Pakalpojums), 

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums), tajā norādīto 

elektroenerģiju patērējošo Lietotāja objektu (turpmāk – Objekts) vajadzībām, 

Piegādātāja iesniegto Finanšu piedāvājumu konkursam (Līguma 2.pielikums). 

1.2. Līguma priekšmets ietver elektroenerģijas tirdzniecību Lietotājam, balansēšanas 

pakalpojuma sniegšanu, rēķinu izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu, apstrādi un 

citas darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību un izpildāmas saskaņā ar 

Līguma noteikumiem, Līguma 1.pielikumu un Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

1.3. Iepirkuma priekšmets ietver norēķinus lietotāja vārdā par elektroenerģijas pārvadi 

un sadali, un obligāto iepirkuma komponenti. 

1.4. Lietotājam nepieciešamais elektroenerģijas apjoms – aptuveni 1 471 507 kWh 12 

(divpadsmit) mēnešu periodā. Lietotājam ir tiesības samazināt vai palielināt 

elektroenerģijas apjomu bez papildus samaksas.  

1.5. Puses vienojas, ka tām ir saistoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos – 

Elektroenerģijas tirgus likumā, Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanos 

noteikumos, Enerģētikas likumā u.c., paredzētie noteikumi atbilstoši redakcijai, kas 

ir spēkā attiecīgās darbības veikšanas brīdī. 

1.6. Ja Lietotājam vairs nav nepieciešamības pēc Pakalpojuma sniegšanas konkrētā 

Objektā, tajā skaitā, ja kāds no Objektiem vairs neatrodas Lietotāja 

valdījumā/pārvaldījumā, tad Lietotājs ir tiesīgs samazināt Līguma 1.pielikumā 

minēto Objektu skaitu, brīdinot par to Piegādātāju vismaz 10 (desmit) darba dienas 

iepriekš.  

1.7. Ja Lietotājam ir nepieciešams saņemt Pakalpojumu jaunā Objektā, Lietotājam ir 

tiesības palielināt Objektu skaitu, kurā ir nepieciešams nodrošināt Pakalpojumu. 

Pakalpojuma cena Objektā tiek noteikta atbilstoši Līguma 3.1.punktā norādītajai 

Pakalpojuma cenai. Šādā gadījumā Puses papildina Tehniskajā specifikācijā 

(Līguma 1.pielikums) norādīto objektu sarakstu, Lietotājam 10 (desmit) darba 

dienas iepriekš nosūtot par to Piegādātājam rakstisku paziņojumu iepriekš.  
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2. Līguma termiņš 

2.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to parakstījuši Līdzēji un ir spēkā līdz Līdzēju 

savstarpējo saistību pilnīgai izpildei. 

2.2. Piegādātājs apņemas sniegt Pakalpojumu 36 (trīsdesmit sešu) kalendāro mēnešu 

laikā no 2018. gada 1. februāra līdz 2021. gada 31. janvārim vai līdz brīdim, 

kad kopējā līguma summa sasniegs līgumcenu 540 000,00 (pieci simti četrdesmit 

tūkstoši euro, 00 centi) euro apmērā. 

 

3. Elektroenerģijas cena un norēķinu kārtība 

3.1. Lietotājs par patērēto elektroenerģiju, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem, maksā Piegādātājam 

šādu elektroenerģijas cenu: 

N.p.k. Elektroenerģijas uzskaites veidi 
Piedāvātā cena, EUR / 1 

kWh bez PVN 

1. Viena laika zona 0.03833 

2. Divas laika zonas:  

2.1. Dienas zona  

2.2. Nakts zona un nedēļas nogale  

3. Trīs laika zonas:  

3.1. Dienas zona 0.04250 

3.2. Maksimuma stundas 0.04500 

3.3. Nakts zona un nedēļas nogale 0.03200 

3.2. Līguma 2.2.punktā nolīgtajā cenā iekļautas izmaksas par balansēšanas 

pakalpojumu, ar elektroenerģijas tirdzniecību saistītās izmaksas un visi nodokļi un 

maksas, izņemot PVN, kas jāapmaksā saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem.  

3.3. Līguma 2.2.punktā minētajā cenā norādītā elektroenerģijas cena neietver obligāto 

iepirkumu komponentes, sistēmas pakalpojumu un palīgpakalpojumu izmaksas, 

kurus Lietotājs apmaksā saskaņā ar elektroenerģijas sistēmas operatoru noslēgtā 

sistēmas pakalpojumu līguma noteikumiem. 

3.4. Līguma 2.2.punktā norādītā elektroenerģijas cena paliek nemainīga visu Līguma 

darbības laiku. 

3.5. Lietotājs par elektroenerģiju norēķinās saskaņā ar Piegādātāja izrakstītajiem 

rēķiniem 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina paziņošanas Lietotājam. 

Norēķini par elektroenerģiju notiek pēc Lietotāja faktiski patērētās elektroenerģijas 

apjoma. 

3.6. Nepieciešamo informāciju rēķinu sastādīšanai Piegādātājs pieprasa no sistēmas 

operatora, kura tīklam pieslēgtas Lietotāja elektroietaises (Tvaika iela 2, Laktas iela 

6). 

3.7. Līdz katra mēneša 3 (trešajam) datumam Lietotājam jānolasa komercuzskates 

mēraparātu raidījums (Aptiekas ielā 7, Veldres ielā 1a, Ļermontova ielā 1 un 

Vecpiebalgas novada, Vecpiebalgas pagasta “Greiveri”) un jāpaziņo Piegādātājam 

vienā no sekojošiem veidiem: pa tālruni 8408; e-pastu st@sadalestikls.lv; pa faksu 

67728778; ievadot datus elektroenerģijas rādījumu ievades portālā www.e-st.lv. 

3.8. Parakstot Līgumu, Lietotājs deleģē Piegādātāju Lietotāja vārdā norēķināties ar 

sistēmas operatoru par sistēmas pakalpojumiem un palīgpakalpojumiem, kā arī par 

obligātā iepirkuma komponentēm. 
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3.9. Lietotājs pilnvaro Piegādātāju saņemt no sistēmas operatora informāciju par 

sistēmas pakalpojumu līgumā noteiktajām maksām sistēmas pakalpojumiem un 

palīgpakalpojumiem, kā arī obligātā iepirkuma komponentēm. 

3.10. Puses vienojas, ka maksa par sistēmas pakalpojumiem un palīgpakalpojumiem, kā 

arī par obligātā iepirkuma komponentēm tiek iekļauta Lietotāja elektroenerģijas 

rēķinā un samaksu šiem pakalpojumiem Lietotājs veic Piegādātājam vienlaicīgi ar 

apmaksu par elektroenerģiju, pamatojoties uz Piegādātāja Līgumā noteiktajā kārtībā 

izrakstītajiem rēķiniem. 

 

4. Elektroenerģijas uzskaite 

4.1. Lietotāja patērētās elektroenerģijas un jaudas uzskaiti atbilstoši uzskaites vietās 

uzstādītās uzskaites sistēmas rādījumiem (Tvaika iela 2, Laktas iela 6) veic 

elektroenerģijas sistēmas operators, pie kura tīkla Lietotājs ir pieslēgts. Lietotājam 

jānolasa komercuzskates mēraparātu rādījums (Aptiekas ielā 7, Veldres ielā 1a, 

Ļermontova ielā 1 un Vecpiebalgas novada, Vecpiebalgas pagasta “Greiveri”) un 

jāpaziņo Piegādātājam vienā no sekojošiem veidiem: pa tālruni 8408; e-pastu 

st@sadalestikls.lv; pa faksu 67728778; ievadot datus elektroenerģijas rādījumu 

ievades portālā www.e-st.lv. 

4.2. Puses vienojas, ka tām ir saistoši elektroenerģijas sistēmas operatora sagatavotie 

ziņojumi, kuros norādīti uzskaites sistēmas rādījumi un citi ar elektroenerģijas 

uzskaiti saistītie dati, un Piegādātājs šo informāciju un datus izmantos, izrakstot 

Lietotājam attiecīgu rēķinu. 

4.3. Lietotājs apņemas stingri ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās 

prasības attiecībā uz mēraparātu verificēšanu un atbilstības novērtēšanu, kā arī 

mēraparātu plombu uzstādīšanu un saglabāšanu. 

 

5. Piegādātāja pienākumi un tiesības 

5.1. Piegādātāja pienākumi: 

5.1.1. sniegt Pakalpojumu par Līguma 2.2.punktā norādīto cenu; 

5.1.2. izrakstīt un nosūtīt Lietotājam rēķinu par saņemto Pakalpojumu 10 

(desmit) kalendāro darba dienu laikā pēc komercuzskaites mēraparāta 

rādījumu saņemšanas. Puses vienojas, ka Piegādātājs var iesniegt 

lietotājam elektroniski sagatavotu rēķinu, nosūtot to uz e-pasta adresi 

rekini@rpnc.lv . Piegādātāja elektroniski sagatavotajā rēķinā personas 

paraksts tiek aizstāts ar elektronisku apliecinājumu (autorizāciju). 

5.1.3. 10 (desmit) kalendāro dienu laikā rakstveidā informēt Lietotāju par sava 

uzņēmuma juridiskā statusa, nosaukuma, adreses, u.c., rekvizītu maiņu. 

Šāds rakstisks paziņojums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

5.1.4. Elektroenerģijas piegādes pārtraukšanas gadījumos organizēt to iespējami 

ātru novēršanu (nepārsniedzot 24 stundas no brīža, kad LIETOTĀJS par 

bojājumu ir paziņojis Piegādātājam). 

5.2. Piegādātāja tiesības: 

5.2.1. gadījumā, ja Piegādātājs savlaicīgi nesaņem komercuzskaites mēraparātu 

rādījumus, tam ir tiesības izrakstīt rēķinu Lietotājam pēc iepriekšējo 

mēnešu, bet ne vairāk kā pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu vidējā patēriņa; 

5.2.2. pilnīgi vai daļēji pārtraukt elektroenerģijas tirdzniecību, ja Lietotājs 12 

(divpadsmit) mēnešu periodā, pēc Piegādātāja atkārtoti nosūtīta 

brīdinājuma par rēķina apmaksas kavējuma, nav 20 (divdesmit) dienu 

laikā, pēc brīdinājuma saņemšanas dienas, veicis rēķinu apmaksu vai 

rakstiski informējis Piegādātāju par rēķina apmaksas kavēšanas iemesliem. 

 

 

mailto:st@sadalestikls.lv
mailto:rekini@rpnc.lv
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6. Lietotāja pienākumi un tiesības 

6.1. Lietotāja pienākumi: 

6.1.1. apmaksāt saskaņā ar Līguma 9.1.punkta nosacījumiem Piegādātāja 

izrakstīto rēķinu par patērēto elektroenerģiju, tās sadali un obligāto 

komponenti 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā. Rēķina apmaksas 

datums ir diena, kad nauda ir izsūtīta no Lietotāja bankas konta. Ja termiņš 

iekrīt brīvdienā, tad pēdējā samaksas diena ir nākamā darba diena. 

6.1.2. informēt Piegādātāju, ja no Piegādātāja nav savlaicīgi saņemts rēķins par 

iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju; 

6.1.3. noslēgt sistēmas pakalpojumu līgumu ar elektroenerģijas sistēmas 

operatoru un veikt atbilstošu sistēmas pakalpojumu un papildpakalpojumu 

un vietējo neatkarīgo ražotāju atbalsta komponentes (obligātās iepirkuma 

komponentes) apmaksu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem; 

6.1.4. 10 (desmit) dienu laikā rakstveidā informēt Piegādātāju par sava 

uzņēmuma juridiskā statusa, nosaukuma, adreses, u.c., rekvizītu maiņu, kā 

arī par īpašumā vai lietošanā esošo objektu, kuriem tiek piegādāta 

elektroenerģija, īpašuma vai lietošanas tiesību maiņu. Šāds rakstisks 

paziņojums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu; 

6.1.5. organizēt savu elektroietaišu kvalificētu apkalpošanu un nodrošināt to 

tehnisko stāvokli atbilstoši elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un 

elektrodrošības noteikumu prasībām. 

6.2. Lietotāja tiesības: 

6.2.1. saņemt no Piegādātāja elektroenerģiju nepārtraukti visā Līguma darbības 

laikā; 

6.2.2. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Līguma ietvaros 

bez papildus samaksas saņemt balansēšanas pakalpojumu; 

6.2.3. Pilnvarot Piegādātāju Lietotāja vārdā informēt elektroenerģijas sistēmas 

operatoru par elektroenerģijas iegādes līguma noslēgšanu, kā arī saņemt 

elektroenerģijas sistēmas operatora informāciju par sistēmas pakalpojumu 

līgumā starp Lietotāju un sistēmas operatoru noteiktajām maksām sistēmas 

pakalpojumiem, palīgpakalpojumiem un obligāto iepirkuma komponenti; 

6.2.4. Deleģēt Piegādātāju Lietotāja vārdā norēķināties ar elektroenerģijas 

sistēmas operatoru par sistēmas pakalpojumiem un palīgpakalpojumiem, 

kā arī obligātā iepirkuma komponentēm, un saņemt no elektroenerģijas 

sistēmas operatora informāciju par sistēmas pakalpojuma līgumā starp 

Lietotāju un sistēmas operatoru noteiktajām cenām par šajā punktā 

minētajiem pakalpojumiem. 

 

7. Atbildība un sankcijas 

7.1. Pušu atbildība tiek regulēta ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem, Elektroenerģijas tirgus likumu, elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas 

noteikumiem un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā Līguma 

izpildes laikā. 

7.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie 

radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī Pušu Līguma izpildē iesaistīto trešo 

personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto 

darbību vai nolaidības rezultātā. 

7.3. Rēķina apmaksas kavējuma gadījumā Piegādātājam ir tiesības prasīt Lietotājam par 

katru nokavēto apmaksas dienu līgumsodu 0.075% (nulle komats nulle septiņdesmit 

pieci procenti) apmērā no Līgumā norādītajā termiņā nesamaksātās rēķina summas, 

bet ne vairāk kā 2% (divi procenti) no parādu summas. 
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7.4. Ja elektroenerģijas saņemšana ir traucēta vai pilnībā pārtraukta Piegādātāja vainas 

dēļ un Piegādātājs par to nav rakstiski brīdinājis Lietotāju 10 (desmit) dienas 

iepriekš, Piegādātājs maksā līgumsodu 0.075% (nulle komats nulle septiņdesmit 

pieci procenti) apmērā no rēķina par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju.  

7.5. Piegādātājs nav atbildīgs Lietotājam par to, ka tam nav iespējams pārdot 

elektroenerģiju sakarā ar to, ka Lietotājam nav spēkā esoša sistēmas pakalpojumu 

līguma vai elektroenerģijas sistēmas operators nesniedz Lietotājam sistēmas 

pakalpojumus no Piegādātāja neatkarīgu iemeslu dēļ. 

 

8. Nepārvarama vara 

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru 

darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne 

novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas 

nelaimes, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas 

un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pusi. 

Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, 

jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, nosūtot par to 

paziņojumu otrai Pusei 10 (desmit) darba dienas iepriekš. 

 

9. Papildu nosacījumi 

9.1. Piegādātāja atsūtītajiem rēķiniem papildus normatīvajos aktos noteiktajiem datiem, 

jāsatur šādi dati: 

9.1.1. skaitītāja sērijas Nr.; 

9.1.2. Lietotāja objekta adrese; 

9.1.3. maksa par elektroenerģiju, obligātā iepirkuma komponentēm un sistēmas 

pakalpojumiem; 

9.1.4. skaitītāja rādījums no – līdz; 

9.1.5. periods no – līdz; 

9.1.6. apjoms un mērvienība; 

9.1.7. cena par 1 mērvienību; 

9.1.8.  summa ar PVN;  

9.1.9. summa bez PVN. 

9.2. Attiecības ar sadales sistēmas operatoru Lietotājs risina atsevišķi. 

9.3. Strīdus, kas saistīti ar elektroenerģijas piegādi starp Lietotāju un Piegādātāju, citiem 

elektroenerģijas sistēmas vai elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, pēc prasītāja 

izvēles izskata Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija likuma „Par 

sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktā kārtībā, vai Latvijas Republikas 

tiesā pēc piekritības.  

9.4.  Iesniegumus vai sūdzības Piegādātājs/Lietotājs izskata 15 dienu laikā. Ja 

iesnieguma vai sūdzības izskatīšanai ir nepieciešama papildu pārbaude vai būtiska 

papildu informācija, Piegādātājs/Lietotājs nodrošina atbildes sniegšanu 30 dienu 

laikā pēc iesnieguma vai sūdzības saņemšanas. 

9.5. Līdzēju reorganizācija, to īpašnieku vai paraksttiesīgo amatpersonu maiņa nevar būt 

par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem 

tiek reorganizēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību 

un saistību pārņēmējiem. 

9.6. Līdzēji vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Līdzēju 

atbildīgās personas par līguma izpildi: 

9.6.1. Lietotāja atbildīgā persona par līguma izpildi: Saimnieciskā nodrošinājuma 

daļas vadītājs Andris Žukovskis, tālrunis: 67080168; 26385168; e-pasts 

andris.zukovskis@rpnc.lv; 

mailto:andris.zukovskis@rpnc.lv
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9.6.2. Piegādātāja atbildīgā persona par līguma izpildi: Tirdzniecības un attīstības 

vadītāja Linda Popova, tālrunis: 67114470; 28472883; e-pasts 

info@interrao.lv; l.popova@interrao.lv . 

9.7. Līdzēju atbildīgās personas ir atbildīgas par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai 

skaitā par savlaicīgu rēķinu iesniegšanu, pieņemšanu, apstiprināšanu, nodošanu 

apmaksai, kā arī par pasūtījuma un Pakalpojumu pieņemšanu un nodošanu un aktu 

noformēšanu. 

9.8. Atbildīgo personu par līguma izpildi vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs 

apņemas rakstiski par to paziņot otram Līdzējam 3 (trīs) dienu laikā no izmaiņu 

iestāšanās brīža. 

9.9. Piegādātājam ir tiesības pārtraukt pārdot elektroenerģiju Lietotājam un izbeigt 

Līgumu: 

9.9.1. Ja nav spēkā vai spēku zaudējis Lietotāja noslēgtais sistēmas pakalpojumu 

līgums; 

9.9.2. Ja Lietotājs nav apmaksājis vairāk kā vienu no Piegādātāja izrakstītajiem 

rēķiniem, un šāda saistību neizpilde turpinās 30 (trīsdesmit) dienas pēc tam, 

kad Piegādātājs par to ir rakstiski brīdinājis Lietotāju. 

9.10. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā izbeigt Līgumu, par to vismaz 2 (divus) mēnešus 

iepriekš rakstiski brīdinot Piegādātāju. 

9.11. Izbeidzot Līgumu 9.9. vai 9.10.punktā noteiktajos gadījumos, Lietotājs apmaksā 

Piegādātāja izrakstītos rēķinus par saņemto elektroenerģiju atbilstoši Līguma 

nosacījumiem. 

9.12. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tad, ja starp Pusēm par to ir 

panākta vienošanās un tie stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas. 

9.13. Līgums sastādīts un parakstīts divos vienādos eksemplāros, katrs uz sešām lapām. 

Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Katrai no Pusēm tiek izsniegts 

viens Līguma eksemplārs. 

9.14. Līgumam ir šādi pielikumi: 

1.1.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija; 

1.1.2. 2.pielikums – Piegādātāja iesniegtais Finanšu piedāvājums konkursam; 

 

10. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Lietotājs: Piegādātājs: 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

„Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 
Vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481 

Juridiskā adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005 

Nordea Bank AB Latvijas filiāle 

Kods: NDEALV2X 

Konts: LV57NDEA0000082489490 

Tālr. +371 67080112, fakss +371 67222305 

 

___________________________  

Valdes priekšsēdētājs J.Buģins 

 

___________________________  

Valdes locekle I.Starkova 

 

___________________________  

Valdes loceklis I.Rezebergs 

SIA “INTER RAO LATVIA” 

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103268639 

Juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 76, Rīga, 

LV-1039 

AS SEB Banka 

Kods: UNLALV2X 

Konts: LV23UNLA0050020995311  

Tālr.: +371 67114470 

e-pasts: info@interrao.lv 

 

 

 

__________________________ 

Rīkotājdirektors P.Sosņickis 
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