
Vienošanās 

pie 2014.gada 27.novembra 

līguma Nr. LIG-IEP/2014/___ „Par elektroenerģijas iegādi” 

 

Rīgā, 2018.gada  29.martā 

 

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, vien. reģ.nr.40003619950, tās 

valdes priekšsēdētāja Leona Bemhena personā, kurš rīkojas saskaņā ar pilnvarojumu, turpmāk Lietotājs, no vienas 

puses un  

Akciju sabiedrība “Latvenergo”, vien.reģ. Nr. 40003032949, tās Korporatīvo klientu attiecību daļas 

vadītāja Didža Zālīša un Korporatīvo klientu attiecību vadītājas Evijas Melkertes personā, kuri rīkojas saskaņā ar 

2017. gada 19. septembra Pilnvaru Nr.01VD00-05/146, turpmāk tekstā Tirgotājs, no otras puses,  

abi kopā turpmāk tekstā dēvēti arī Līdzēji vai atsevišķi Līdzējs, 

izsakot savu gribu brīvi, bez viltus, maldības un spaidiem noslēdz šādu vienošanos (turpmāk tekstā – 

Vienošanās) pie 2014.gada 27.novembrī noslēgtā līguma Nr. LIG-IEP/2014/___ „Par elektroenerģijas iegādi”, 

(turpmāk tekstā – Līgums): 

1. Līdzēji vienojas, ka Tirgotājs pārdod, bet Lietotājs pērk un apmaksā elektroenerģiju, kas ietver elektroenerģijas 

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

elektroenerģijas tirdzniecību līdz brīdim, kad Lietotāja organizētas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 

procedūras rezultātā būs noslēgts un stājies spēkā jauns iepirkuma līgums par elektroenerģijas iegādi, bet ne 

ilgāk kā līdz 2018.gada 31.maijam. 

2. Līdzēji vienojas, ka Vienošanās stājas spēkā ar 2018.gada 1.aprīli. 

3. Līguma pārējie punkti un noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām. 

4. Visus ar šo Vienošanās neatrunātos jautājumus Līdzēji risina Līgumā noteiktajā kārtībā un atbilstoši Latvijas 

Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5. Šī Vienošanās ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. 

6. Šī Vienošanās ir sastādīta un noslēgta latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, pa 

vienam eksemplāram katram Līdzējam.  

7. Līdzēju paraksti: 

Lietotājs 

RP SIA „RĪGAS SATIKSME” 

Juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga LV-1067 

Biroja adrese Vestienas iela 35, Rīga LV-1035 

Vien. reģ. Nr. 40003619950 

AS „Citadele banka” 

LV56PARX0006048641565 

RP SIA “Rīga satiksme” 

 

 

                ______________________ 

/L.Bemhens/ 

 

  

Tirgotājs 

AS „LATVENERGO” 

Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV – 

1230 

Vien.reģ.Nr. 40003032949 

AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X 

Norēķinu konta Nr. 

LV24UNLA0001000221208 

AS „Latvenergo” 

 

__________________ 

/D.Zālītis/ 

 

__________________ 

/E.Melkerte/ 

 

 


