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LĪGUMS Nr. 2-10/28 
Par degvielas iegādi 

 
Rīgā,                    2015.gada 8.jūlij ā  

Latgales plānošanas reģions, reģistrācijas Nr.90002181025, juridiskā adrese Atbrīvošanas aleja 
95, Rēzekne, LV-4601, turpmāk tekstā - Pircējs, administrācijas vadītājas Ivetas Maļinas-
Tabūnes personā, kura rīkojas saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona Nolikumu, no vienas 
puses, un 
 
Akciju sabiedrība “VIRŠI-A” , reģistrācijas Nr.40003242737, adrese: Kalna iela 17, 
Aizkraukle, Aizkraukles pag., Aizkraukles nov., LV-5101, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes 
loceklis Andris Priedītis, turpmāk tekstā – Pārdevējs, no otras puses, 
 
saskaņā ar publiskā iepirkuma ID Nr. LPR/2015/7 „Degvielas iegāde” rezultātiem, noslēdz 
līgumu par sekojošo (turpmāk tekstā - Līgums): 
 
1. Līguma priekšmets  
Līguma darbības laikā Pircējs pērk un Pārdevējs pārdod 95.markas benzīnu un dīzeļdegvielu 
(turpmāk – Degviela), ievērojot Līgumā un tā pielikumā Nr.1 minētos noteikumus.  
 
2. Līguma summa un norēķinu kārt ība  
2.1. Līguma kopējā summa ir 12100,00 EUR (divpadsmit tūkstoši viens simts eiro un 00 centi), 
ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN) 21% apmērā. Līguma summa bez PVN ir 10000,00 
EUR (desmit tūkstoši eiro un 00 centi).  
2.2. Līguma darbības laikā Pārdevējs pārdod Degvielu saskaņā ar 1 (viena) litra 
mazumtirdzniecības cenu degvielas uzpildes stacijā (turpmāk – DUS), ieskaitot PVN, Degvielas 
iegādes brīdī, katrai iegādei piemērojot nemainīgu 4,1% (četri veseli un viena desmitdaļa 
procentu) atlaidi.  
2.3. Līguma kopējā summā ir ietvertas visas Degvielas iegādes izmaksas, tajā skaitā izmaksas, 
kas saistītas ar Degvielas karšu izgatavošanu, izsniegšanu un apkalpošanu un nepieciešamo 
atļauju iegūšanu no trešajām personām, transporta izdevumi, garantijas, nodokļi, nodevas un 
citas izmaksas, kas nepieciešamas savlaicīgai un kvalitatīvai Līguma izpildei.  
2.4. Kopējā ikmēneša maksājuma summa veidojas no konkrētajā mēnesī faktiski Pircējam 
pārdotā Degvielas daudzuma katrai Degvielas kartei.  
2.5. Līdz katra mēneša 7. (septītajam) datumam Pārdevējs iesniedz Pircējam rēķinu par 
iepriekšējā mēnesī faktiski pārdoto Degvielu un pārskatu, kur norādīts katrai Degvielas kartei 
Degvielas kartes numurs, Degvielas iegādes vieta, datums, faktiski Pircējam pārdotās Degvielas 
apjoms, atlaide, kopējā cena iegādātajai Degvielai ar atlaidi katrai Degvielas kartei un kopējā 
summa mēnesī iegādātajai Degvielai.  
2.6. Pircēja pilnvarotā persona izskata saskaņā ar Līguma 2.5.apakšpunktu iesniegtos 
dokumentus un, ja Pārdevēja iesniegtie dokumenti ir atbilstoši, akceptē Pārdevēja iesniegtos 
dokumentus.  
2.7. Ja Pircēja pilnvarotā persona neakceptē Pārdevēja iesniegtos dokumentus, tā rakstiski, 
norādot iemeslus, par to informē Pārdevēju. Pārdevēja pilnvarotā persona izskata Pircēja 
iebildumus 2 (divu) darba dienu laikā pēc iebildumu saņemšanas, un, ja Pircēja pilnvarotās 
personas iebildumi ir pamatoti, veic korekcijas Līguma 2.5.apakšpunktā minētajos dokumentos.  
2.8. Pircējs norēķinās par faktiski iegādāto Degvielu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina 
saņemšanas un pārskata akceptēšanas.  
 
3. Pušu saistības  
3.1. Pircēja pilnvarotā persona pasūta nepieciešamās pēcapmaksas degvielas kartes (turpmāk – 
Degvielas kartes), pēc nepieciešamības norādot diennakts Degvielas iegādes limitu litros, vai 
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norāda par nepieciešamību noteikt vai mainīt Degvielas iegādes limitu Pircējam izsniegtajai 
Degvielas kartei, nosūtot pieteikumu Pārdevēja pilnvarotajai personai uz e-pastu 
kartes@virsia.lv . Ja nav iespējams pieteikumu nosūtīt iepriekš minētā veidā, tad informāciju par 
nepieciešamajām Degvielas kartēm nosūta pa faksu uz numuru 65133667 vai 67807503.  
3.2. Pircēja pilnvarotā persona nekavējoties informē Pārdevēju par nepieciešamību anulēt vai 
bloķēt Degvielas karti tās nozaudēšanas, nozagšanas vai citādi trešās personas valdījumā 
nonākšanas vai citu iemeslu dēļ, nosūtot pieteikumu Pārdevēja pilnvarotajai personai uz e-pastu 
kartes@virsia.lv un vienlaikus piezvanot uz tālruņa numuru 29490998. Ja nav iespējams 
pieteikumu nosūtīt elektroniskā veidā, tad informāciju par nepieciešamajām Degvielas kartēm 
nosūta pa faksu uz numuru 65133667.  
3.3. Pārdevējs izsniedz Pircējam Degvielas kartes vai apmaina nekvalitatīvas vai neatgriezeniski 
bojātas Degvielas kartes 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pircēja pilnvarotās personas pieteikuma 
saņemšanas.  
3.4. Pārdevējs nosaka vai maina Degvielas iegādes limitu Pircējam izsniegtām Degvielas kartēm 
1 (vienas) dienas laikā pēc Pircēja pilnvarotās personas pieteikuma saņemšanas.  
3.5. Pārdevējs nekavējoties pēc Pircēja pilnvarotās personas 3.2.apakšpunktā minētā pieteikuma 
saņemšanas anulē vai bloķē Degvielas kartes.  
3.6. Pārdevējs nodrošina Degvielas iegādi 7 (septiņas) dienas nedēļā, 24 (divdesmit četras) 
stundas diennaktī.  
3.7. Pārdevējs apņemas visās DUS, kas ir norādītas Līguma pielikumā Nr.1, kā arī Līguma 
pielikumā Nr.1 nenorādītās un jaunās Pārdevēja DUS, ja tādas tiks izveidotas Līguma darbības 
laikā, pārdot Degvielu Pircēja darbiniekiem, ja tie par Degvielas iegādi iesniedz Degvielas 
kartes.  
3.8. Iegādājoties degvielu, pirms tās iepildīšanas Pircēja darbinieks iedod Degvielas karti DUS 
operatoram un nosauc vajadzīgo Degvielas veidu un daudzumu. Par to tiek izsniegts čeks, uz 
kura ir norādīts Degvielas kartes numurs, Degvielas iegādes vieta, laiks, Degvielas cena uz 
iegādes brīdi, iegādātās Degvielas daudzums un kopējā cena par iegādāto Degvielu.  
3.9. Pārdevējs nodrošina Degvielas pārdošanu DUS, izmantojot verificētu speciālo uzpildes 
iekārtu, kas nodrošina uzpildītās Degvielas daudzuma noteikšanu, kā arī dabas aizsardzības un 
ugunsdrošības noteikumu ievērošanu.  
3.10. Pārdevējs nodrošina Degvielas kartes bezmaksas izsniegšanu un apkalpošanu.  
3.11. Pārdevējs nodrošina, ka ar Degvielas karti var uzpildīt Degvielu tikai noteiktā diennakts 
Degvielas iegādes limita litros robežās.  
3.12. Pārdevējs nodrošina, ka Degvielas karti var izmantot tikai Degvielas iegādei.  
3.13. Pārdevējam ir pienākums pēc Līguma darbības izbeigšanās nekavējoties anulēt vai bloķēt 
Degvielas kartes.  
 
4. Līguma spēkā esamība  
4.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses. Līguma parakstīšanas datums 
ir norādīts Līguma pirmās lapas augšējā labajā stūrī.  
4.2. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.  
4.3. Pārdevējs pārdod Pircējam Degvielu sākot ar Līguma noslēgšanas dienu un līdz brīdim, kad 
iestājas 1 (viens) no šādiem nosacījumiem:  
4.3.1. ir pagājuši 48 (četrdesmit astoņi) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas; 
4.3.2. Pircējs ir izlietojis Līguma 2.1.apakšpunktā norādīto Līguma kopējo summu.  
4.4. Puses ir tiesīgas vienpusēji izbeigt Līgumu, brīdinot par to rakstiski otro Pusi vismaz 1 
(vienu) mēnesi iepriekš.  
 
5. Pušu atbildība  
5.1. Pārdevējs nodrošina pārdodamā 95.markas benzīna atbilstību Ministru kabineta 2000.gada 
26.septembra noteikumu Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības 
novērtēšanu” prasībām. 
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5.2. Pārdevējs nodrošina pārdodamās dīzeļdegvielas atbilstību Ministru kabineta 2000.gada 
26.septembra noteikumu Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības 
novērtēšanu” prasībām. 
5.3. Ja Pārdevējs nav nodrošinājis Līguma un normatīvo aktu prasībām atbilstošas Degvielas 
iegādi, Pārdevējam jāatlīdzina Pircējam visi izdevumi un zaudējumi, kas radušies Pircēja 
autotransportam Līguma un normatīviem aktiem neatbilstošas Degvielas iegādes rezultātā.  
5.4. Par Līguma 3.3. un 3.4.apakšpunktā Pārdevējam noteiktā termiņa nokavējumu Pārdevējs 
maksā Pircējam līgumsodu 5,00 EUR (pieci eiro un 00 centi) par katru nokavēto dienu, bet ne 
vairāk kā 10% (desmit procenti) no iepirkuma līguma kopējās summas. 
5.5. Pircējs nav atbildīgs par zaudējumiem un izdevumiem par Degvielas iegādi, kas Pārdevējam 
nodarīti sakarā ar Degvielas kartes izmantošanu pēc pieteikuma nosūtīšanas par nepieciešamību 
anulēt vai bloķēt Degvielas karti saskaņā ar Līguma 3.2.apakšpunktu vai pēc Līguma darbības 
izbeigšanas.  
5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes. Līgumsoda summa netiek 
ieskaitīta zaudējumu atlīdzībā.  
 
6. Nepārvarama vara  
6.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, 
ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas 
dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā 
vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens 
plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, 
valsts un pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi, kas ir saistoši Pusēm un 
citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).  
6.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse 
rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam jāpievieno 
izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un 
raksturojumu.  
6.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības 
atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas 
iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies 
Līguma laušanas rezultātā.  
 
7. Citi noteikumi  
7.1. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, 
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu 
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  
7.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, 
īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, telefona, faksa numuri, adreses 
u.c., tad tā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, 
uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju 
par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajiem Pušu 
pārstāvjiem un to rekvizītiem.  
7.3. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai 
izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi 
ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam.  
7.4. Strīdus, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina 
savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds tiek risināts tiesā Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  
7.5. Par Līguma grozījumiem, izņemot Līguma 7.2.apakšpunktā noteikto gadījumu, un 
papildinājumiem Puses rakstiski vienojas. Rakstiskās vienošanās pievienojamas Līgumam un tās 
kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.  
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7.6. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, 
trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.  
7.7. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus no Pārdevēja puses risinās Sanita 
Glužina, tel. 28640443, 77807500, e-pasts sanita.gluzina@virsia.lv .  
7.8. Līgums sagatavots uz 6 (sešām) lapām, tai skaitā tā pielikums Nr.1 uz 2 (divām) lapām 2 
(divos) eksemplāros, latviešu valodā, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma 
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.  
 
 
 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 
 

Pircējs: Pārdevējs: 
  
Latgales plānošanas reģions AS “VIRŠI-A” 
Reģ. Nr.90002181025 Reģ. Nr.40003242737 
Atbrīvošanas aleja 95,  
Rēzekne, LV-4601 

PVN LV 40003242737 
Kalna iela 17, Aizkraukle, 

Valsts kase Aizkraukles pag., Aizkraukles nov., 
TRELLV22 LV- 5101 
Konta Nr. 
LV55TREL9580540000000 
 

AS “SEB banka”  
Kods: UNLALV2X 
Konts: LV28UNLA0026000404101 
Tel. 65133677 
e-pasts: birojs@virsia.lv  

 
____________________                      
Iveta Maļina-Tabūne 

 
_________________________ 
 Andris Priedītis 
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Pielikums Nr.1 
08.07.2015. Līgumam Nr. 2-10/28 

 
Degvielas uzpildes staciju saraksts 

 

Latgales plānošanas reģions, reģistrācijas Nr.90002181025, juridiskā adrese Atbrīvošanas aleja 
95, Rēzekne, LV-4601, turpmāk tekstā - Pircējs, administrācijas vadītājas Ivetas Maļinas-
Tabūnes personā, kura rīkojas saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona Nolikumu, no vienas 
puses, un 
Akciju sabiedrība “VIRŠI-A” , reģistrācijas Nr.40003242737, adrese: Kalna iela 17, 
Aizkraukle, Aizkraukles pag., Aizkraukles nov., LV-5101, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes 
loceklis Andris Priedītis, turpmāk tekstā – Pārdevējs, no otras puses 
vienojas par šādām degvielas uzpildes stacijām, kuras, saskaņā ar šo līgumu, ir tiesīgs izmantot 
Pircējs: 
 
 

Nr.p.k DUS nosaukums Adrese Darba laiks 
1. DUS „Pērnava” Pērnavas iela 78, Rīga, LV - 1009 00.00-24.00 
2. DUS “Daugavgrīva” Daugavgrīvas iela 136A, Rīga, LV-1055 00.00-24.00 

3. DUS „Jugla” „Prauliņi”, Amatnieki, Garkalnes nov., LV-2137 00.00-24.00 

4. DUS „Baloži” „Cerības”, Krustkalni, Ķekavas pag., Ķekavas nov.,LV-2111 00.00-24.00 

5. DUS „Granīta” Granīta iela 13a, Rumbula, Stopiņu nov.,LV-2130 00.00-24.00 

6. ADDUS “Mūkusala” Mūkusalas iela 75b, Rīga (pilda tikai dīzeļdegvielu)franšīze 00.00-24.00 

7. ADDUS “Ulmaņa” Tīraines iela 2b, Rīga (pilda tikai dīzeļdegvielu) franšīze 00.00-24.00 

8. ADDUS “Uriekstes” Uriekstes iela 12a, Rīga (pilda tikai dīzeļdegvielu) franšīze 00.00-24.00 

9. DUS „Gaisma” Gaismas iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV - 5101 00.00-24.00 

10. DUS „Virši” Kalna iela 19,Aizkraukles pag., Aizkraukles nov., LV-5101 00.00-24.00 

11. DUS „ Sērene” „Kalngali”, Sērene, Sērenes pag., Jaunjelgavas nov., 00.00-24.00 

12. ADUS “Koknese” Melioratoru iela 1M,Koknese, Kokneses pag., Kokneses n. 00.00-24.00 

13. DUS „Skrīveri” Zemkopības institūts 2a, Skrīveru nov., LV-5125 00.00-24.00 

14. DUS „Jēkabpils” Jāņa Akurātera iela 13, Jēkabpils, LV-5201 00.00-24.00 

15. DUS „Krustpils” Zīlānu iela 145, Kūku pag., Krustpils nov., LV-5222 00.00-24.00 

16. DUS „Cēsis” Raiņa iela 32, Cēsis, Cēsu nov., LV - 4101 00.00-24.00 

17. DUS „Žagarkalns” „Katrīnkalns 1”,Drabešu pag, Amatas nov, LV-4140 00.00-24.00 

18. DUS „Gulbene” Brīvības iela 97b, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401  00.00-24.00 

19. DUS „Alūksne” Rīgas iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 00.00-24.00 

20. DUS “Madona” Rūpniecības iela 49a, Madona, Madonas nov., LV-4801  00.00-24.00 

21. DUS „Valka” Rūjienas iela 7, Valka, Valkas nov., LV - 4701 00.00-24.00 

22. DUS „Valka Lugaži” Rīgas iela 80, Valka, Valkas nov., LV - 4701 01.04.-31.10. -  6.00-23.00 
01.11.-31.03. -  7.00-22.00 

23. DUS „Smiltene” Stacijas iela 2, Smiltene, Smiltenes nov., LV - 4729 00.00-24.00 

24. DUS „Valmiera” Patversmes iela 12, Valmiera, LV-4201 00.00-24.00 

25. DUS “Ilgas” "Ilgas", Stropica, Naujenes pag.,Daugavpils nov, LV-5458 00.00-24.00 

26. DUS „Balvi” Krasta iela 3, Balvi, Balvu nov., LV - 4501 00.00-24.00 

27. DUS „Mālpils” N ītaures iela 1, Mālpils, Mālpils nov., LV - 2152 00.00-24.00 

28. DUS „Asni” DUS Asni, Inčukalna nov., LV - 2141 00.00-24.00 

29. DUS „Ragana” Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV - 2144 00.00-24.00 

30. DUS “Tukums” Kurzemes iela 55, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 00.00-24.00 

31. DUS Tukums Valdaiši “Valdaiši”, Smārdes pag., Engures nov., 00.00-24.00 

32. DUS “Pope”  “Sīļi”, Popes pagasts, Ventspils nov., LV-3614 00.00-24.00 
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33. DUS „Blāzma” „Sīļi”, Puzes pagasts, Ventspils nov., LV-3613 01.04.-01.11. -  6.00-23.00 
01.11.-01.04. -  7.00-22.00 

34. DUS „Ģikši” Gikši, Amatas pag., Amatas nov., LV–4141 01.04.-01.11. -  6.00-23.00 
01.11.-01.04. -  7.00-22.00 

35. DUS „Pļaviņas” Rīgas iela 31, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120 01.04.-01.11. -  6.00-23.00 
01.11.-01.04. -  7.00-22.00 

36. DUS „Rugāji” „Virši A”, Rug āju pag., Rugāju nov., LV-4570 01.04.-01.11. -  6.00-23.00 
01.11.-01.04. -  7.00-22.00 

37. DUS “Dzelmes” “Dzelmeskrasti”,Jumpravas pag.,Lielvārdes nov.,LV-5022 00.00-24.00 

38. DUS „Ludza” „Bērziņi-S”, Cirmas pagasts, Ludzas nov., LV-5735 00.00-24.00 

39. DUS „Kārsava” „Passim”, Malnavas pagasts, Kārsavas nov., LV-5701 00.00-24.00 

40. DUS „Tirza” „Grodi”, Tirzas pag., Gulbenes nov., LV - 4424 01.04.-01.11. -  6.00-23.00 
01.11.-01.04. -  7.00-22.00 

41. DUS “Liezēre” Ceļmalas, Liezēres pag, Madonas nov., LV-4884 01.04.-01.11. -  6.00-23.00 
01.11.-01.04. -  7.00-22.00 

42. DUS “Lēdmane” “Mana Puse”, Lēdmanes pag., Lielvārdes nov., LV-5011 01.04.-01.11. -  6.00-23.00 
01.11.-01.04. -  7.00-22.00 

43. DUS „Aglona” Somersetas iela 11a, Aglona, Aglonas nov., LV - 5304 01.04.-01.11. -  6.00-23.00 
01.11.-01.04. -  7.00-22.00 

44. DUS „Bebri” „Dīķmalas”, Bebru pag., Kokneses nov., LV - 5135 01.04.-01.11. -  6.00-23.00 
01.11.-01.04. -  7.00-22.00 

45. DUS „Ērberģe” Ērberģe, Mazzalves pag., Neretas nov., LV - 5133 01.04.-01.11. -  6.00-23.00 
01.11.-01.04. -  7.00-22.00 

46.  DUS “Vāne” “Dunduri”, Vānes pag., Kandavas nov., LV-3131 01.04.-01.11. -  6.00-23.00 
01.11.-01.04. -  7.00-22.00 

47. DUS „Pūre” Daigones iela 13a, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 00.00-24.00 
48. DUS „Valle” „Melderi”, Valles pag., Vecumnieku nov., LV-5106 00.00-24.00 
49. DUS „Ādaži” Rīgas gatve 45, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 00.00-24.00 
50. DUS „Kandava” Abavas iela 4, Kandava, Kandavas nov., LV-3120 00.00-24.00 
51. DUS “Ventspils” Robežu iela 1, Ventspils, LV-3601 00.00-24.00 

52. DUS “Ēdole” Dārza iela 7, Ēdole, Ēdoles pag., Kuldīgas nov., LV-3310 
01.04.-31.10. -  6.00-23.00 
01.11.-31.03. -  7.00-22.00 

53. DUS “Ugāle” “Avenes”, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615 
01.04.-31.10. -  6.00-23.00 
01.11.-31.03. -  7.00-22.00 

54. DUS “Jūrkalne” “Krastnieki”, Jūrkalnes pag., Ventspils nov., 
01.04.-01.11. -  6.00-23.00 
01.11.-01.04. -  7.00-22.00 

55. DUS “Cēsis Saulrīti” “Piebalgas 99A”, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 00.00-24.00 
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