
 
Rīgā 

14.07.2021. 

 

 

 

Par atklātu konkursu “Elektroenerģijas piegāde” (ID Nr.RS/2021/39) nolikuma prasībām 

 

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija 

(turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt 

skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām un papildināt nolikuma 4.pielikumā iekļauto 

iepirkuma līguma projektu. 

 

1.  Jautājums: 

Lūgums sakārtot Līguma projektā punktu un apakšpunktu numerāciju. 

 

Atbilde: 

Pasūtītājs informē, ka ir konstatējis pārrakstīšanās kļūdas iepirkuma līguma projekta 

numerācijā. Slēdzot iepirkuma līgumu ar iepirkuma procedūras uzvarētāju pārrakstīšanās 

kļūdas tiks labotas.  

 

2. Jautājums: 

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto par elektroenerģijas sistēmas 

pakalpojumu kvalitātes atbilstību normatīvajos aktos un standartos, kas nosaka sprieguma 

kvalitātes raksturlielumus, noteiktajam atbildīgs ir sistēmas operators nevis elektroenerģijas 

tirgotājs, līdz ar to lūdzam svītrot Nolikuma pievienotā līguma projekta 4.3.punktu (atrodas 

zem punkta "7. LĪDZĒJU ATBILDĪBA UN SANKCIJAS"). 

 

Atbilde: 

Pasūtītājs informē, ka līguma projekta 4.3.punkts (atrodas zem punkta "7. LĪDZĒJU 

ATBILDĪBA UN SANKCIJAS") paredz, ka gadījumā, ja Tirgotājs savas vainas dēļ piegādā 

Pasūtītājam Līguma un normatīvo aktu prasībām neatbilstošas kvalitātes elektroenerģiju, ko 

apliecina neatkarīga eksperta slēdziens, Tirgotājs apņemas samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 

300,00 EUR (trīs simts euro un 00 centi) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. Līdz ar to, 

Pasūtītāja ieskatā līgumsods var tikt piemērots gadījumos, ja neatbilstošas kvalitātes 

elektroenerģija tiek piegādāta Pasūtītājam tirgotāja vainas dēļ, ko apliecina neatkarīga eksperta 

slēdziens.  

 

3. Jautājums: 

Nolikumam pievienotā līguma projekta 4.5.punkts (atrodas zem punkta "7. LĪDZĒJU 

ATBILDĪBA UN SANKCIJAS") noteic Lietotāja tiesības piemērot līgumsodu Tirgotājam, ja tas 

atsakās no Līguma izpildes. Vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra 

noteikumi Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" (turpmāk – 



Noteikumi) noteic kārtību, kādā lietotājam piegādā elektroenerģiju un pārtrauc tās piegādi, kā 

arī elektroenerģijas tirgotāja un lietotāja tiesības un pienākumus elektroenerģijas piegādē un 

lietošanā, kā arī norēķinos par pakalpojumiem. Saskaņā ar Noteikumos ietverto regulējumu 

Tirgotājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt elektroenerģijas tirdzniecības līgumu, ja izpildās kāds no 

Noteikumu 80.punktā minētajiem apstākļiem, vai arī kāds no Līgumā ietvertajiem 

nosacījumiem vienpusējai Līguma izbeigšanai. Ievērojot norādīto lūdzam izvērtēt iespēju 

svītrot Līguma 4.5.punktu. 

 

Atbilde: 

 Pasūtītājs informē, ka iepirkuma līguma 5.sadaļa “VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI LĪGUMA 

SAISTĪBU IZPILDEI” paredz, ka Līdzēji ievēro Elektroenerģijas tirgus likuma, Enerģētikas 

likuma, likuma Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem, Ministru kabineta 21.01.2014. 

noteikumus Nr.50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” un citas Latvijas 

Republikas tiesību normas.  

 Pasūtītāja ieskatā tirgotāja un sistēmas operatora tiesības vienpusēji izbeigt 

elektroenerģijas tirdzniecības līgumu vai sistēmas pakalpojuma līguma ir atrunātas Ministru 

kabineta 21.01.2014.noteikumu Nr. 50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 

80.punktā. 

 Papildus iepriekšminētajam, Pasūtītājs iepirkuma līguma projekta 4.5.punktā ir 

iekļāvis līgumsodu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot, ja tirgotājs atsakās no Līguma izpildes, 

noteikts ar mērķi aizsargāt Pasūtītāju no Tirgotāja patvaļīgas līguma pārtraukšanas un uzņemto 

saistību neizpildes.  

 Pasūtītājs informē, ka elektroenerģijas iepirkumu Pasūtītāja vajadzībām regulē 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likums. Attiecīgi, Pasūtītājam nav iespējams 

iepirkt elektroenerģiju no brīvi izvēlēta elektroenerģijas tirgotāja, bet gan tikai organizējot 

iepirkuma procedūru saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumu. 

Atbilstoši 21.01.2014.noteikumu Nr. 50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas 

noteikumi” nodaļā “XI. Tirgotāja – balansēšanas pakalpojuma sniedzēja – maiņa” noteiktajam 

regulējumam, Pasūtītājam ir saistoši termiņi, kādā ir jāpaziņo par tirgotāja maiņu. Gadījumā, ja 

saskaņā ar iepirkuma līguma 4.5 punktu, Tirgotājs atsakās no iepirkuma līguma izpildes, 

Pasūtītājam rodas zaudējumi, kas saistīti ar iepirkuma procedūras jaunu organizēšanu un cita 

tirgotāja izvēli vai arī elektroenerģijas iegādi pēdējās garantētās piegādes ietvaros. Pamatojoties 

uz iepriekšminēto, Pasūtītāja ieskatā iepirkuma līguma projekta 4.5.punktā iekļautais līgumsods 

EUR 10 000 apmērā ir samērīgs un kalpo kā preventīvs līdzeklis, lai atturētu Tirgotāju no 

patvaļīgas līguma laušanas un uzņemto saistību neizpildes.  

 

4. Jautājums: 

Ņemot vērā, ka Noteikumos ietverto regulējumu par kārtību, kādā tirgotājs drīkst izbeigt 

elektroenerģijas tirdzniecības līgumu, lūdzam precizēt un izteikt Nolikuma pievienotā līguma 

projekta 7.3.punktu šādā redakcijā: 

"7.3. TIRGOTĀJAM ir tiesības pārtraukt pārdot elektroenerģiju LIETOTĀJAM un 

izbeigt Līgumu šādos gadījumos: 

7.3.1. ja LIETOTĀJS 12 (divpadsmit) mēnešu laikā vai Līguma darbības laikā, ja tas ir 

mazāks, atkārtoti ir kavējis ikmēneša maksājumus par vismaz 5 (piecām) dienām, un šāda 

saistību neizpilde turpinās 21 (divdesmit vienu) dienu pēc tam, kad TIRGOTĀJS par to ir 

rakstiski brīdinājis LIETOTĀJU; 

7.3.2. ja nav spēkā vai spēku zaudējis LIETOTĀJA Sistēmas pakalpojumu līgums ar sistēmas 

operatoru vai ja TIRGOTĀJS no sistēmas operatora saņem informāciju par LIETOTĀJA 

tirgotāja maiņu. Šādos gadījumos TIRGOTĀJS paziņojumu par Līguma izbeigšanu 

LIETOTĀJAM nesūta. LIETOTĀJS apmaksā TIRGOTĀJA izrakstītos rēķinus par saņemto 

elektroenerģiju līdz Līguma izbeigšanās brīdim. ". 

 

 

Atbilde: 



Pasūtītājs informē, ka Tirgotāja tiesības pārtraukt pārdot elektroenerģiju Pasūtītājam, ja 

Pasūtītājs kavē apmaksu, ir paredzētas iepirkuma līguma 3.3.3.punktā “Tirgotājam ir tiesības 

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”.  

Pasūtītājs informē, ka Tirgotāja tiesības izbeigt līgumu, ja Pasūtītājam nav spēkā vai spēku 

zaudējuši visi Pasūtītāja noslēgtie sistēmas pakalpojumu līgumi, ir ietvertas iepirkuma līguma 

7.3.punktā.  

 

Ņemot vērā, ka elektroenerģijas tirdzniecību un lietošanu regulē Elektroenerģijas tirgus likuma, 

Enerģētikas likuma, likuma Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem, Ministru kabineta 

21.01.2014. noteikumus Nr.50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” un 

citas Latvijas Republikas tiesību normas, Pasūtītājs nesaskata nepieciešamību dublēt 

iepriekšminēto normatīvo aktu regulējumu iepirkuma līguma projektā. 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                           K.Meiberga 
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