
PIEGĀDES LĪGUMS Nr. 159/2016M 
(par Datortehnikas un tās perifērijas iekārtu piegādi) 

Jēkabpilī                                                                                                   2016.gada 19.oktobrī  

 

SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 50003356621, juridiskā adrese 

Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpilī, LV-5201, tās valdes priekšsēdētāja Ivara Zvīdra, valdes 

locekles Rutas Miķelsones, valdes locekles Guntas Dābolas personā, kuras darbojas uz statūtu 

pamata, turpmāk saukts Pasūtītājs, no vienas puses un SIA „Insert IT”, reģ. Nr. 

42103061567, juridiskā adrese: Klaipēdas iela 132-16, Liepāja, LV-3416, tās valdes locekļa 

Ata Ķīnasta personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk saukts Pārdevējs, no otras 

puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti Puses, darbojoties bez maldiem, viltus 

un spaidiem, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta kārtībā veiktajam iepirkumam 

(ID Nr. JRS-2016/16M) noslēdz savā starpā sekojošu piegādes Līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pārdevējs apņemas pārdot datortehniku un ar to saistīto tehniku- perifērijas iekārtas, 

turpmāk sauktu - Preci, bet Pasūtītājs apņemas nopirkt Preci saskaņā ar šī līguma 

noteikumiem un Pretendenta iesniegto tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu. 

Līguma 1.pielikums. 

1.2. Konkrēti pirktās Preces nosaukums, daudzums, vērtība, garantija un cita specifikācija tiek 

noteikta Preces pasūtīšanas brīdi un norādīta preču pavadzīmē – rēķinā.  

1.3. Pasūtītājs iegādājas Preces, kas ir nepieciešamas esošo informācijas sistēmu uzturēšanai, 

tāpēc Preces tiek iepirktas pēc nepieciešamības. 

1.4. Ja Pasūtītājam rodas nepieciešamība iegādāties datortehniku vai tās perifērijas iekārtas – Preci, kura 

nav norādīta tehniskajā specifikācijā, tad Pasūtītājam ir tiesības/ pienākums prasīt Piegādātājam piegādāt 

šo Preci. Ja Piegādātājam nav iespējams piegādāt pieprasīto Preci, tad Pasūtītājam ir tiesības to iegādāties 

no cita Piegādātāja. 

1.5. Neplānotās Preces piegāde nemaina līguma kopējo summu. 

 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma kopējā summa visā tā darbības laikā nedrīkst pārsniegt EUR 2400,- (divi 

tūkstoši četri simti euro), bez PVN. Tiek piemērota 21% PVN likme. Līguma summa kopā 

ar 21% PVN ir EUR 2904,00. 

2.2. Līguma konkrētā summa veidojas no nopirktās preces daudzuma un cenas un tā var būt 

mazāka par līguma 2.1.punktā norādīto un Pārdevējam pret to nav pretenziju. 

2.3. Norēķinu ar Pārdevēju Pasūtītājs veic euro ar pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu bankā.  

2.4. Pasūtītājs par Preci norēķinās 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visas Preces nodošanas-

pieņemšanas akta un preces pavadzīmes – rēķina parakstīšanas. 

 

3. Preces pieņemšanas kārtība 

3.1.Preces nodošana - pieņemšana notiek pie Pircēja A.Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī. Nododot 

Preci Pārdevējs, klātesot Pasūtītāja pārstāvim, Preci uzstāda un pārbauda tās darba kārtību.  

3.2. Prece skaitās nodota Pasūtītājam no nodošanas - pieņemšanas akta un preču pavadzīmes - 

rēķina parakstīšanas dienas. 

3.3. Pārdevējs piegādā Preci Pasūtītājam piecu darba dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas, 

vai komplicētākai precei citā termiņā, pēc Pušu saskaņošanas. 
 

4. Līguma izpildes termiņš 

Līguma izpildes termiņš ir 24 mēneši no līguma noslēgšanas brīža (no 19.10.2016. – 

18.10.2018) vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta līguma 2.1.punktā noteiktā maksimālā summa, 

atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. 

 



5. Garantijas 

5.1. Pārdevējs garantē, ka piegādātajām Precēm garantijas laiks nav īsāks par ražotāja 

noteikto. Garantijas laiku sāk skaitīt no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža vai  

preces pavadzīmes – rēķina parakstīšanas brīža. 
5.2. Garantijas laikā Pārdevēja pienākums ir Preces bojājuma gadījumā uz sava rēķina veikt 

bojātās daļas nomaiņu vai remontu. 
5.3. Garantijas saistības ir spēkā pie nosacījuma, ja Pasūtītājs ievēro visas datortehnikas 

tehniskās ekspluatācijas prasības. 

5.4. Garantijas bojājumu novēršana tiek veikta 24 stundu laikā no paziņojuma par bojājumu 

saņemšanas brīža. 
5.5. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu saskaņā ar līguma 2.nodaļā paredzētajiem 

noteikumiem. 
 

6. Soda sankcijas 

6.1. Gadījumā, ja Pārdevējs nepiegādā preci līdz līguma 3.3.punktā norādītajam termiņam, tas 

maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% apmērā no nepiegādātās preces summas par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% no līguma kopējās summas. 

6.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā Pārdevējam līgumā paredzētajos termiņos, tas maksā 

Pārdevējam līgumsodu 0,2% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto 

dienu, bet ne vairāk par 10% no līguma kopējās summas. 

6.3. Pārdevējs maksā līgumsodu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. 

6.4. Pasūtītājs maksā soda naudu kopā ar maksājumu par pirkumu. 

 

7. Domstarpības un strīdi 

7.1.Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties līguma izpildes gaitā, Puses risina 

savstarpēju pārrunu ceļā. 

7.2. Strīdi un domstarpības, kas 30 dienu laikā netiek atrisinātas pārrunu ceļā, tiek risinātas 

Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā. 

 

8. Citi nosacījumi 
8.1. Visi papildinājumi un izmaiņas līguma tekstā ir izdarāmas rakstiski un ir spēkā pēc abu 

pušu parakstīšanas. 

8.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža.  

8.3. Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros uz 2 lapām, no kuriem viens glabājas 

pie Pārdevēja, otrs pie Pasūtītāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

9. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti 

Pasūtītājs:                                                         Pārdevējs: 
SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” 
Vienotais reģ.nr. LV50003356621, 
juridiskā adrese: A.Pormaļa iela 125, 
Jēkabpilī, LV-5201  
Banka: AS SEB banka 
konta nr.LV22UNLA0009003467368, 
 
Valdes pr-js ______________________  
                            Ivars Zvīdris  
 
Valdes locekle: ___________________  
                            Ruta Miķelsone  
 
Valdes locekle: ___________________  
                             Gunta Dābola 

SIA „Insert IT” 
Vienotais reģ. Nr. 42103061567, 
Juridiskā adrese: Klaipēdas iela 132-16, 
Liepāja, LV-3416 
Banka: A/S Swedbanka 
Konts: LV03 HABA 0551 0339 3977 8 
 
Valdes loceklis_______________________  
                                  Atis Ķīnasts 



PIEGĀDES LĪGUMS Nr. 160/2016M  
(par Datortehnikas un tās perifērijas iekārtu piegādi) 

 

Jēkabpilī                                                                                                   2016.gada 19.oktobrī  

 

SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 50003356621, juridiskā adrese 

Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpilī, LV-5201, tās valdes priekšsēdētāja Ivara Zvīdra, valdes 

locekles Rutas Miķelsones, valdes locekles Guntas Dābolas personā, kuras darbojas uz statūtu 

pamata, turpmāk saukts Pasūtītājs, no vienas puses un SIA „Techno-Technology”, reģ. Nr. 

55403022021, juridiskā adrese: Čiekuru iela 6, Jēkabpils, LV-5201, tās valdes locekles 

Lolitas Jasinskas personā, kura darbojas uz statūtu pamata, turpmāk saukts Pārdevējs, no 

otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti Puses, darbojoties bez maldiem, 

viltus un spaidiem, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta kārtībā veiktajam 

iepirkumam (ID Nr. JRS-2016/16M) noslēdz savā starpā sekojošu piegādes Līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pārdevējs apņemas pārdot datortehniku un ar to saistīto tehniku- perifērijas iekārtas, 

turpmāk sauktu - Preci, bet Pasūtītājs apņemas nopirkt Preci saskaņā ar šī līguma 

noteikumiem un Pretendenta iesniegto tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu. 

Līguma 1.pielikums. 

1.2. Konkrēti pirktās Preces nosaukums, daudzums, vērtība, garantija un cita specifikācija tiek 

noteikta Preces pasūtīšanas brīdi un norādīta preču pavadzīmē – rēķinā.  

1.3. Pasūtītājs iegādājas Preces, kas ir nepieciešamas esošo informācijas sistēmu uzturēšanai, 

tāpēc Preces tiek iepirktas pēc nepieciešamības. 

1.4. Ja Pasūtītājam rodas nepieciešamība iegādāties datortehniku vai tās perifērijas iekārtas – Preci, kura 

nav norādīta tehniskajā specifikācijā, tad Pasūtītājam ir tiesības/ pienākums prasīt Piegādātājam piegādāt 

šo Preci. Ja Piegādātājam nav iespējams piegādāt pieprasīto Preci, tad Pasūtītājam ir tiesības to iegādāties 

no cita Piegādātāja. 

1.5. Neplānotās Preces piegāde nemaina līguma kopējo summu. 

 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma kopējā summa visā tā darbības laikā nedrīkst pārsniegt EUR 21 200,- (divdesmit 

viens tūkstotis divi simti euro), bez PVN. Tiek piemērota 21% PVN likme. Līguma summa 

kopā ar 21% PVN ir EUR 25 652,00. 

2.2. Līguma konkrētā summa veidojas no nopirktās preces daudzuma un cenas un tā var būt 

mazāka par līguma 2.1.punktā norādīto un Pārdevējam pret to nav pretenziju. 

2.3. Norēķinu ar Pārdevēju Pasūtītājs veic euro ar pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu bankā.  

2.4. Pasūtītājs par Preci norēķinās 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visas Preces nodošanas-

pieņemšanas akta un preces pavadzīmes – rēķina parakstīšanas. 

 

3. Preces pieņemšanas kārtība 

3.1.Preces nodošana - pieņemšana notiek pie Pircēja A.Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī. Nododot 

Preci Pārdevējs, klātesot Pasūtītāja pārstāvim, Preci uzstāda un pārbauda tās darba kārtību.  

3.2. Prece skaitās nodota Pasūtītājam no nodošanas - pieņemšanas akta un preču pavadzīmes - 

rēķina parakstīšanas dienas. 

3.3. Pārdevējs piegādā Preci Pasūtītājam piecu darba dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas, 

vai komplicētākai precei citā termiņā, pēc Pušu saskaņošanas. 
 

4. Līguma izpildes termiņš 

Līguma izpildes termiņš ir 24 mēneši no līguma noslēgšanas brīža (no 19.10.2016. – 

18.10.2018) vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta līguma 2.1.punktā noteiktā maksimālā summa, 

atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. 



5. Garantijas 

5.1. Pārdevējs garantē, ka piegādātajām Precēm garantijas laiks nav īsāks par ražotāja 

noteikto. Garantijas laiku sāk skaitīt no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža vai  

preces pavadzīmes – rēķina parakstīšanas brīža. 
5.2. Garantijas laikā Pārdevēja pienākums ir Preces bojājuma gadījumā uz sava rēķina veikt 

bojātās daļas nomaiņu vai remontu. 
5.3. Garantijas saistības ir spēkā pie nosacījuma, ja Pasūtītājs ievēro visas datortehnikas 

tehniskās ekspluatācijas prasības. 

5.4. Garantijas bojājumu novēršana tiek veikta 24 stundu laikā no paziņojuma par bojājumu 

saņemšanas brīža. 
5.5. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu saskaņā ar līguma 2.nodaļā paredzētajiem 

noteikumiem. 
 

6. Soda sankcijas 

6.1. Gadījumā, ja Pārdevējs nepiegādā preci līdz līguma 3.3.punktā norādītajam termiņam, tas 

maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% apmērā no nepiegādātās preces summas par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% no līguma kopējās summas. 

6.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā Pārdevējam līgumā paredzētajos termiņos, tas maksā 

Pārdevējam līgumsodu 0,2% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto 

dienu, bet ne vairāk par 10% no līguma kopējās summas. 

6.3. Pārdevējs maksā līgumsodu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. 

6.4. Pasūtītājs maksā soda naudu kopā ar maksājumu par pirkumu. 

 

7. Domstarpības un strīdi 

7.1.Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties līguma izpildes gaitā, Puses risina 

savstarpēju pārrunu ceļā. 

7.2. Strīdi un domstarpības, kas 30 dienu laikā netiek atrisinātas pārrunu ceļā, tiek risinātas 

Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā. 

 

8. Citi nosacījumi 
8.1. Visi papildinājumi un izmaiņas līguma tekstā ir izdarāmas rakstiski un ir spēkā pēc abu 

pušu parakstīšanas. 

8.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža.  

8.3. Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros uz 2 lapām, no kuriem viens glabājas 

pie Pārdevēja, otrs pie Pasūtītāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

9. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti 

Pasūtītājs:                                                         Pārdevējs: 
SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” 
Vienotais reģ.nr. LV50003356621, 
juridiskā adrese: A.Pormaļa iela 125, 
Jēkabpilī, LV-5201  
Banka: AS SEB banka 
konta nr.LV22UNLA0009003467368, 
 
Valdes pr-js ______________________  
                            Ivars Zvīdris  
 
Valdes locekle: ___________________  
                            Ruta Miķelsone  
 
Valdes locekle: ___________________  
                             Gunta Dābola 

SIA „Techno - Technology” 
Vienotais reģ. Nr. 55403022021 
Juridiskā adrese: Čiekuru iela 6, Jēkabpils, 
LV-5201 
Banka: A/S Swedbanka 
Konts: LV31 HABA 0551 0210 6960 5 
 
Valdes locekle _______________________  
                                  Lolita Jasinska 



PIEGĀDES LĪGUMS Nr. 161/2016M  
(par Datortehnikas un tās perifērijas iekārtu piegādi) 

 

Jēkabpilī                                                                                                   2016.gada 19.oktobrī  

 

SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 50003356621, juridiskā adrese 

Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpilī, LV-5201, tās valdes priekšsēdētāja Ivara Zvīdra, valdes 

locekles Rutas Miķelsones, valdes locekles Guntas Dābolas personā, kuras darbojas uz statūtu 

pamata, turpmāk saukts Pasūtītājs, no vienas puses un SIA „DATORU CENTRS”, reģ. Nr. 

45403012375, juridiskā adrese: Draudzības aleja 9, Jēkabpils, LV-5201, tās valdes locekles 

Ilutas Ūbeles personā, kura darbojas uz statūtu pamata, turpmāk saukts Pārdevējs, no otras 

puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti Puses, darbojoties bez maldiem, viltus 

un spaidiem, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta kārtībā veiktajam iepirkumam 

(ID Nr. JRS-2016/16M) noslēdz savā starpā sekojošu piegādes Līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pārdevējs apņemas pārdot datortehniku un ar to saistīto tehniku- perifērijas iekārtas, 

turpmāk sauktu - Preci, bet Pasūtītājs apņemas nopirkt Preci saskaņā ar šī līguma 

noteikumiem un Pretendenta iesniegto tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu. 

Līguma 1.pielikums. 

1.2. Konkrēti pirktās Preces nosaukums, daudzums, vērtība, garantija un cita specifikācija tiek 

noteikta Preces pasūtīšanas brīdi un norādīta preču pavadzīmē – rēķinā.  

1.3. Pasūtītājs iegādājas Preces, kas ir nepieciešamas esošo informācijas sistēmu uzturēšanai, 

tāpēc Preces tiek iepirktas pēc nepieciešamības. 

1.4. Ja Pasūtītājam rodas nepieciešamība iegādāties datortehniku vai tās perifērijas iekārtas – Preci, kura 

nav norādīta tehniskajā specifikācijā, tad Pasūtītājam ir tiesības/ pienākums prasīt Piegādātājam piegādāt 

šo Preci. Ja Piegādātājam nav iespējams piegādāt pieprasīto Preci, tad Pasūtītājam ir tiesības to iegādāties 

no cita Piegādātāja. 

1.5. Neplānotās Preces piegāde nemaina līguma kopējo summu. 

 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma kopējā summa visā tā darbības laikā nedrīkst pārsniegt EUR 18 380,00 

(astoņpadsmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro), bez PVN. Tiek piemērota 21% PVN 

likme. Līguma summa kopā ar 21% PVN ir EUR 22 251,90. 

2.2. Līguma konkrētā summa veidojas no nopirktās preces daudzuma un cenas un tā var būt 

mazāka par līguma 2.1.punktā norādīto un Pārdevējam pret to nav pretenziju. 

2.3. Norēķinu ar Pārdevēju Pasūtītājs veic euro ar pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu bankā.  

2.4. Pasūtītājs par Preci norēķinās 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visas Preces nodošanas-

pieņemšanas akta un preces pavadzīmes – rēķina parakstīšanas. 

 

3. Preces pieņemšanas kārtība 

3.1.Preces nodošana - pieņemšana notiek pie Pircēja A.Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī. Nododot 

Preci Pārdevējs, klātesot Pasūtītāja pārstāvim, Preci uzstāda un pārbauda tās darba kārtību.  

3.2. Prece skaitās nodota Pasūtītājam no nodošanas - pieņemšanas akta un preču pavadzīmes - 

rēķina parakstīšanas dienas. 

3.3. Pārdevējs piegādā Preci Pasūtītājam piecu darba dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas, 

vai komplicētākai precei citā termiņā, pēc Pušu saskaņošanas. 
 

4. Līguma izpildes termiņš 

Līguma izpildes termiņš ir 24 mēneši no līguma noslēgšanas brīža (no 19.10.2016. – 

18.10.2018) vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta līguma 2.1.punktā noteiktā maksimālā summa, 

atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. 



5. Garantijas 

5.1. Pārdevējs garantē, ka piegādātajām Precēm garantijas laiks nav īsāks par ražotāja 

noteikto. Garantijas laiku sāk skaitīt no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža vai  

preces pavadzīmes – rēķina parakstīšanas brīža. 
5.2. Garantijas laikā Pārdevēja pienākums ir Preces bojājuma gadījumā uz sava rēķina veikt 

bojātās daļas nomaiņu vai remontu. 
5.3. Garantijas saistības ir spēkā pie nosacījuma, ja Pasūtītājs ievēro visas datortehnikas 

tehniskās ekspluatācijas prasības. 

5.4. Garantijas bojājumu novēršana tiek veikta 24 stundu laikā no paziņojuma par bojājumu 

saņemšanas brīža. 
5.5. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu saskaņā ar līguma 2.nodaļā paredzētajiem 

noteikumiem. 
 

6. Soda sankcijas 

6.1. Gadījumā, ja Pārdevējs nepiegādā preci līdz līguma 3.3.punktā norādītajam termiņam, tas 

maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% apmērā no nepiegādātās preces summas par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% no līguma kopējās summas. 

6.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā Pārdevējam līgumā paredzētajos termiņos, tas maksā 

Pārdevējam līgumsodu 0,2% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto 

dienu, bet ne vairāk par 10% no līguma kopējās summas. 

6.3. Pārdevējs maksā līgumsodu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. 

6.4. Pasūtītājs maksā soda naudu kopā ar maksājumu par pirkumu. 

 

7. Domstarpības un strīdi 

7.1.Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties līguma izpildes gaitā, Puses risina 

savstarpēju pārrunu ceļā. 

7.2. Strīdi un domstarpības, kas 30 dienu laikā netiek atrisinātas pārrunu ceļā, tiek risinātas 

Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā. 

 

8. Citi nosacījumi 
8.1. Visi papildinājumi un izmaiņas līguma tekstā ir izdarāmas rakstiski un ir spēkā pēc abu 

pušu parakstīšanas. 

8.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža.  

8.3. Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros uz 2 lapām, no kuriem viens glabājas 

pie Pārdevēja, otrs pie Pasūtītāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

9. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti 

Pasūtītājs:                                                         Pārdevējs: 
SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” 
Vienotais reģ.nr. LV50003356621, 
juridiskā adrese: A.Pormaļa iela 125, 
Jēkabpilī, LV-5201  
Banka: AS SEB banka 
konta nr.LV22UNLA0009003467368, 
 
Valdes pr-js ______________________  
                            Ivars Zvīdris  
Valdes locekle: ___________________  
                            Ruta Miķelsone  
Valdes locekle: ___________________  
                             Gunta Dābola 

SIA „DATORU CENTRS” 
Vienotais reģ. Nr. 45403012375 
Juridiskā adrese: Draudzības aleja 9, 
Jēkabpils, LV-5201 
Banka: A/S Swedbanka 
Konts: LV31 HABA 0551 0210 6960 5 
 
Valdes locekle _______________________  
                                  Iluta Ūbele 

 


