
LĪGUMS Nr.LIG-IEP/2018/11 

Par elektroenerģijas iegādi 

 

Rīgā 2018.gada 15.maijā 

 

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”, reģistrēta Latvijas 

Republikas Komercreģistrā 2003.gada 20.februārī ar Nr. 40003619950, turpmāk tekstā Pasūtītājs, kuru 

saskaņā ar valdes pilnvarojumu pārstāv tās _ un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AJ Power", reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā 

2014.gada 16.aprīlī ar Nr. 40103780693, turpmāk tekstā Tirgotājs, tās valdes locekļa _ personā, no otras 

puses, kopā un atsevišķi tekstā turpmāk tekstā saukti Līdzēji, pamatojoties uz sarunu procedūras „Par 

elektroenerģijas iegādi” (iepirkuma identifikācijas Nr.RS/2018/3), noslēdz šo līgumu (turpmāk – 

Līgums) par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets un līguma darbības laiks 

1.1.Tirgotājs pārdod, bet Pasūtītājs pērk neierobežotu elektroenerģijas apjomu par Līgumā norādīto 

cenu. Elektroenerģijas tirdzniecība ietver elektroenerģijas pārdošanu Pasūtītājam, rēķinu 

izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu  un apstrādi un citas darbības, kas  saistītas ar elektroenerģijas 

tirdzniecību. Elektroenerģijas tirdzniecība neietver elektroenerģijas transportēšanu (piegādi) - 

pārvadi, sadali. 

1.2.Elektroenerģiju patērējošie objekti norādīti Līguma 1.pielikumā norādītajās adresēs. Jebkuras 

izmaiņas Pasūtītāja sadales sistēmas līgumā iekļautajiem objektiem ir saistošas arī Tirgotājam. 

 

2. Elektroenerģijas cenas  

2.1.Tirgotājs pārdod Pasūtītājam neierobežotu elektroenerģijas apjomu par cenu:  

2.1.1. Viena laika zona: 49.18 EUR/MWh (bez PVN) 

2.1.2. Maksimumstundu zona 42.05 EUR/MWh (bez PVN) 

2.1.3. Dienas zona 39.35 EUR/MWh (bez PVN). 

2.1.4. Nakts zona un nedēļas nogale 28.11 EUR/MWh (bez PVN). 

2.2.Elektroenerģijas cena neietver obligāto iepirkumu komponentes un sistēmas pakalpojumu tarifus, ko 

Pasūtītājs apmaksā papildus saskaņā ar sistēmas operatoru noslēgtā sistēmas pakalpojumu līguma 

un Līguma noteikumiem. 

2.3.Līguma 2.1. punktā noteiktās Elektroenerģijas cenas ietver balansēšanas pakalpojuma sniegšanu, 

rēķinu izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu, apstrādi un citas darbības, kas saistītas ar 

elektroenerģijas tirdzniecību. 

2.4.Līguma 2.1. punktā noteiktās Elektroenerģijas cenas ir spēkā no 2018. gada 1.jūnija līdz 2022. gada 

31.maijam.  

2.5.Par līguma 2.1. punktā noteikto Elektroenerģijas cenu Pasūtītājs var pirkt no Tirgotāja neierobežotu 

aktīvās elektroenerģijas apjomu. 

 

3. Līdzēju pienākumi un tiesības 

3.1.Tirgotāja pienākumi: 

3.1.1. nodrošināt elektroenerģijas pārdošanu Pasūtītājam par Līguma 2.1. punktā noteikto 

Elektroenerģijas cenu; 

3.1.2. izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam rēķinu par tā saņemto elektroenerģiju 10 (desmit) 

kalendāro dienu laikā pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumu saņemšanas. Ja pirms 

rēķina izrakstīšanas un nosūtīšanas Pasūtītājs ir veicis avansa maksājumus, tad Tirgotājs 

samazina nosūtāmā rēķina maksājamās summas apmēru par avansā samaksāto summu; 

3.1.3. norēķini par elektroenerģiju notiek pēc Pasūtītāja faktiski patērētās elektroenerģijas 

apjoma; 

3.1.4. Tirgotājs Pasūtītājam nosūtāmajā rēķinā ietver maksu par līguma 7.1. punktā 

noteiktajiem pakalpojumiem. 

3.1.5. Tirgotājam, pamatojoties uz Pasūtītāja rakstisku pieprasījumu, jānodrošina Līguma 

ietvaros pārdotās elektroenerģijas izdalīšana pa objektiem un dalītu rēķinu iesniegšana. 
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3.2.Pasūtītāja pienākumi: 

3.2.1. apmaksāt Tirgotāja izrakstītos rēķinus par patērēto elektroenerģiju 10 (desmit) darba 

dienu laikā pēc to saņemšanas. Rēķina apmaksas datums ir pilnas rēķinā norādītās 

maksājuma summas ieskaitīšanas diena Tirgotāja bankas kontā. Ja termiņa pēdējā diena 

ir brīvdiena, tad pēdējā samaksas diena ir nākamā darba diena. Ja Pasūtītājam ir parāds 

par saņemto elektroenerģiju, tā kārtējā maksājuma summa ieskaita kā parāda (arī 

nokavējuma procentu par kavēto maksājumu) atmaksu. 

3.2.2. informēt Tirgotāju, ja no Tirgotāja nav savlaicīgi (līdz nākošā mēneša piecpadsmitajam 

datumam) saņemts rēķins par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju. 

3.2.3. noslēgt līgumu ar sistēmas operatoru par sistēmas pakalpojumiem līguma 1.pielikumā 

norādītajās adresēs. 

3.2.4. 10 (desmit) dienu laikā rakstveidā informēt Tirgotāju par Pasūtītāja juridiskā statusa, 

nosaukuma, adreses u.c. rekvizītu maiņu, kā arī īpašumā vai lietošanā esošo objektu, kam 

tiek piegādāta elektroenerģija, īpašuma vai lietošanas tiesību maiņu. Šāds rakstisks 

paziņojums pēc Tirgotāja akcepta kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

 

3.3.Tirgotāja tiesības: 

3.3.1. pieprasīt no Pasūtītāja avansa maksājumu viena mēneša vidējā maksājuma apmērā, ja 

Pasūtītājs ir atkārtoti kavējis maksājumus. 

3.3.2. ja Tirgotājs savlaicīgi nesaņem komercuzskaites mēraparātu rādījumus, tam ir tiesības 

izrakstīt Pasūtītājam rēķinu pēc iepriekšējā mēneša patēriņiem. 

3.3.3. pārtraukt pārdot elektroenerģiju Pasūtītāja objektā, 30 dienas iepriekš par to rakstiski 

brīdinot Pasūtītāju, ja Pasūtītājs ilgāk kā 30 dienu laikā no rēķinā norādītā apmaksas 

datuma nav norēķinājies par patērēto elektroenerģiju šajā objektā. 

 

3.4.Pasūtītāja tiesības: 

3.4.1. saņemt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā balansēšanas               

Pakalpojumu. 

3.4.2. organizēt savu elektroietaišu kvalificētu apkalpošanu un nodrošināt tehnisko stāvokli 

atbilstoši elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektrodrošības noteikumu prasībām. 

3.4.3. saņemt no Tirgotāja Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto informāciju,  kas 

saistīta ar elektroenerģijas pārdošanu Pasūtītājam. 

 

4. Atbildība un sankcijas 

4.1.Līgumā noteikto saistību neizpildīšanas gadījumā vainīgais Līdzējs atlīdzina otram Līdzējam 

zaudējumus, bet Līgumā noteiktajos gadījumos maksā arī līgumsodus, kuru summas tiek ieskaitītas 

zaudējumu segšanai.  

4.2.Ja Pasūtītājs neveic Tirgotājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Tirgotājs var prasīt no 

Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru 

nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no laikā nesamaksātās summas. 

4.3.Ja Pasūtītājs nav informējis Tirgotāju Līguma 3.2.4.punktā noteiktajā kārtībā par izmaiņām, tas 

atbild par tā rezultātā Tirgotājam nodarītiem zaudējumiem. 

4.4.Tirgotājs nav atbildīgs par to, ka tam nav iespējams pārdot elektroenerģiju Pasūtītājam sakarā ar to, 

ka sistēmas operators pārtraucis Pasūtītājam elektroenerģijas piegādi – sistēmas pakalpojumu 

sniegšanu. 

4.5.Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena 

Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai 

bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

4.6.Līdzēji ir atbrīvoti no atbildības par šī Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja līgumsaistību izpilde 

ir kļuvusi neiespējama no Līdzējiem neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ.  
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4.7.Līdzējiem nekavējoties ir jāinformē vienam otru par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un 

jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu Līdzējiem zaudējumu rašanos, izpildot šo 

Līgumu. 

 

5. Vispārējie noteikumi līguma saistību izpildei 

5.1.Līdzēji ievēro Elektroenerģijas tirgus likuma, Enerģētikas likuma, likuma Par sabiedrisko 

pakalpojumu regulatoriem, MK 21.01.2014. noteikumus Nr.50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un 

lietošanas noteikumi” un citas Latvijas Republikas tiesību normas. 

5.2.Par komercuzskaites mēraparātu rādījumu nodošanas kārtību un ar to saistītajiem jautājumiem 

Pasūtītājs vienojas ar sistēmas operatoru un par to informē Tirgotāju.  

 

6. Papildus noteikumi 

6.1.Tirgotāja izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais 

paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). 
 

7. Pasūtītāja saistības ar sistēmas operatoru 

7.1.Parakstot šo līgumu, Pasūtītājs deleģē Tirgotāju Pasūtītāja vārdā norēķināties ar Sistēmas operatoru 

par:  

 sistēmas pakalpojumiem un palīgpakalpojumiem; 

 obligātā iepirkuma komponentēm. 

7.2.Parakstot šo līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Tirgotāju informēt Sistēmas operatoru par Līguma 

7.1.punktā paredzēto deleģējumu, kā arī saņemt no Sistēmas operatora informāciju par līgumā starp 

Pasūtītāju un Sistēmas operatoru noteiktajām cenām līguma 7.1.punktā noteiktajiem pakalpojumiem. 

Informācija par sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm rēķinā izdalāma 

atsevišķi. 

7.3.Līdzēji vienojas, ka maksa par līguma 7.1. punktā noteiktajiem pakalpojumiem tiek iekļauta 

Pasūtītāja elektroenerģijas rēķinā un samaksu par Līguma 7.1.punktā noteiktajiem pakalpojumiem 

Pasūtītājs veic Tirgotājam vienlaicīgi ar apmaksu par elektroenerģiju, pamatojoties uz Tirgotāja šajā 

Līgumā noteiktajā kārtībā izrakstītajiem rēķiniem.  

7.4.Elektroenerģijas cena katrā objektā tiek aprēķināta atbilstoši 2.1. punktā un sadales sistēmas 

operatora norādītajam sadalījumam pa laika zonām. 

8.  Nepārvarama vara 

8.1.Neviens no Līdzējiem netiks uzskatīts par atbildīgu, ja kādu šī līguma noteikumu izpildi tieši aizkavē 

vai padara neiespējamu jebkādas dabas vai cilvēku izraisītas katastrofas, streiki, karš, kā arī valsts 

varas institūciju izdoti akti vai rīcība, un ja Līdzēji nav spējīgas tos novērst ar jebkādām tiesiskām, 

to rīcībā esošām metodēm. 

8.2.Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem kā saistību izpildes apgrūtinājumu vai 

neiespējamības apstākli, par to rakstveidā jāziņo otram Līdzējam, norādot nepārvaramās varas 

apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā piecu kalendāro dienu laikā, 

skaitot no dienas, kad šie apstākļi iestājušies. 

 

9. Līguma termiņš un līguma izbeigšana  

9.1.Šis līgums stājas spēkā 2018. gada 15.maijā un ir spēkā līdz 2022. gada 31.maijam, ievērojot šī 

līguma 9.2.punktā noteikto nosacījumu. 

9.2.Lai šis līgums stātos spēkā, ir nepieciešams spēkā esošs sistēmas pakalpojumu līgums starp 

Pasūtītāju un sistēmas operatoru, kura tīklam ir pieslēgtas Pasūtītāja elektroiekārtas. Pasūtītājam ir 

pienākums pierādīt sistēmas pakalpojumu līguma spēkā esamību.  

9.3.Tirgotājam ir tiesības izbeigt šo līgumu, ja nav spēkā vai spēku zaudējuši visi Pasūtītāja noslēgtie 

sistēmas pakalpojumu līgumi. 

9.4.Būtisku tirgus apstākļu izmaiņu gadījumā, abpusēji vienojoties un sagatavojot objektīvu 

pamatojumu, Līdzējiem ir tiesības pārskatīt Līguma nosacījumus vai izbeigt Līgumu.  
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10. Citi noteikumi 

10.1. Pasūtītāja pilnvarotā persona par Līguma izpildi -.  

10.2. Tirgotāja pilnvarotā persona par Līguma izpildi ir -.  

10.3. Neviens no Līdzējiem nav tiesīgs bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas nodot kādu no šajā 

līgumā paredzētajām saistībām vai tās izpildi trešajām personām, izņemot gadījumus, kad Līdzēju 

saistības pārņem tās likumīgais tiesību pārņēmējs. 

10.4. Līdzēji apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām personām bez pušu piekrišanas Līguma 

noteikumus vai citu Līguma izpildes gaitā iegūtu informāciju.  

10.5. Visiem paziņojumiem, kuri tiks sagatavoti saskaņā ar Līgumu, jābūt rakstiskā veidā un tie 

jāpiegādā uz Līgumā norādītajām adresēm personīgi, pa pastu ierakstītā vēstulē, kurjerpastu, vai arī 

faksu vai elektronisko pastu, vienlaicīgi nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē vai kurjerpastu.  

10.6. Līdzēji apņemas risināt iespējamās domstarpības sarunu ceļā, bet ja tās nav iespējams atrisināt 

30 (trīsdesmit) dienu laikā no domstarpību rašanās brīža, tās izšķiramas Latvijas Republikas tiesā 

pēc piekritības Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

10.7. Līgumattiecības, kas nav atrunātas Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 

10.8. Visi Līguma papildinājumi un izmaiņas būs spēkā tikai pēc tam, kad tie tiks sagatavoti rakstiski 

un abi Līdzēji tos būs parakstījuši. 

10.9. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros pa vienam katram Līdzējam. Abiem Līguma 

eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.  

 

11. Līdzēju adreses un bankas rekvizīti 

 

             PASŪTĪTĀJS:              TIRGOTĀJS: 

RP SIA „RĪGAS SATIKSME” 

juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga LV-1067 

biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga LV-1035 

Vien. reģ. Nr. 40003619950 

PVN reģ. Nr. LV40003619950 

 

 

                ______________________ 

/___________/ 

SIA “AJ “POWER” 

Juridiskā adrese: Rīga, Daugavgrīvas 

iela 21, LV-1048 

Vien.reģ.Nr. 40103780693 

PVN reģ.Nr. LV40103780693 

 

 

________________ 

/___________/ 

 


