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Vispārīgā vienošanās Nr.02-01/5-16 
par elektroenerģijas iegādi 

 

Rīgā, 2016.gada 15. martā 

 

Akciju sabiedrība "Rīgas Centrāltirgus", vienotais reģistrācijas numurs 

50003249741, tās valdes locekles Tatjanas Lukinas un valdes locekļa Valda Karnīša 

personā, kuri darbojas saskaņā ar Statūtiem un AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes 10.09.2015. 

lēmumu Nr. 02–1/372 (Prot. Nr. 38), turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un 

Tirgotājs Nr.1: Akciju sabiedrība “Latvenergo”, reģistrācijas nr. 40003032949, 

juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, tās Korporatīvo klientu attiecību daļas vadītāja 

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

saskaņā ar 2015.gada 24.novembra Pilnvaru Nr. 01VD00-05/229; 

Tirgotājs Nr.2: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Enefit", reģistrācijas nr. 

40003824046, juridiskā adrese Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048, tās valdes priekšsēdētāja 

Jāņa Bethera personā, kurš rīkojas saskaņā ar  2012.gada 4.aprīlī izdoto prokūru; 

Tirgotājs Nr.3: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER RAO Latvia", 

reģistrācijas nr. 40103268639, juridiskā adrese Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039, tās 

rīkotājdirektora Pāvela Sosņicka personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2015. gada 27. augustā izdoto 

ģenerālpilnvaru Nr. 1-2712; 

Tirgotājs Nr.4: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GETON ENERGY", 

reģistrācijas nr. 40103642991, juridiskā adrese Raņķa dambis 31, Rīga, LV-1048, tās 

pārdošanas vadītājas Svetlanas Antužānes personā, kura rīkojas saskaņā ar 2015.gada 

1.decembrī izdoto pilnvaru Nr. IG-2015-LV7;  

turpmāk tekstā katrs atsevišķi – Tirgotājs un visi kopā - Tirgotāji, no otras puses, visi 

kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā – Puses,  

ņemot vērā AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes 2016. gada 21.janvāra lēmumu Nr. 02-1/27 

(Prot. Nr. 3) par atklātā konkursa "Elektroenerģijas iegāde" (Id. Nr. RCT 2015/9-AK) 

rezultātiem, noslēdza šāda satura Vispārīgo vienošanos (turpmāk – Vienošanās): 

 

1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS 

1.1. Puses vienojas, ka Tirgotāji ir ieguvuši tiesības piedalīties, saskaņā ar šo Vienošanos, 

Pasūtītāja organizētajās Cenu aptaujās, iesniegt savus piedāvājumus un tirgot 

elektroenerģiju (turpmāk tekstā - Prece) Pasūtītājam saskaņā ar šo Vienošanos un visiem 

tās pielikumiem. 

1.2. Preces tirdzniecība ietver balansēšanas pakalpojumu, rēķinu izrakstīšanu, maksājumu 

iekasēšanu, apstrādi un citas darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību. Preces 

tirdzniecība neietver elektroenerģijas pārvadi un sadali. 

1.3. Vienošanās tiek slēgta, pamatojoties uz Konkursa rezultātiem, Tirgotāju iesniegtajiem 

piedāvājumiem un saskaņā Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

1.4. Vienošanās nosaka Preces tirdzniecības kārtību un noteikumus, izņemot Preces cenu un 

tirdzniecības laika periodu. 

1.5. Lai Tirgotāji varētu izpildīt Vienošanos, Pasūtītājam ir nepieciešami spēkā esoši sistēmas 

pakalpojumu līgumi. Pasūtītājam ir pienākums pierādīt sistēmas pakalpojumu līgumu 

spēkā esamību. 

 

2. VIENOŠANĀS DARBĪBAS LAIKS 

2.1. Vienošanās stājas spēkā dienā, kad Puses to ir parakstījušas, un ir spēkā 36 (trīsdesmit 

seši) mēnešus no Vienošanās spēkā stāšanās dienas vai līdz Vienošanās 5.1. punktā 

norādītas summas sasniegšanai, ja Vienošanās 5.1.punktā norādītā summa tiek sasniegta 

pirms noteiktā Līguma termiņa. 
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3. CENU APTAUJAS VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Visi Pasūtītāja elektroenerģijas tirdzniecības līgumi, kuri ir noslēgti pirms Vienošanās 

stāšanās spēkā, ir saistoši Pasūtītājam. Iepirkums Vienošanās ietvaros tiks veikts 

periodiem, kuros elektroenerģijas cena nav fiksēta.  

3.2. Pasūtītājs izvēlas Tirgotājus, ievērojot Vienošanās noteiktās prasības. 

3.3. Lai noslēgtu Līgumu, Pasūtītājs nosūta visiem Tirgotājiem uzaicinājumu iesniegt cenu 

piedāvājumus konkrētā Līguma noslēgšanai (turpmāk – Uzaicinājums) un pievieno cenu 

piedāvājuma veidlapu. 

3.4. Uzaicinājumā Pasūtītājs norāda Pasūtītāja (vai tā atsevišķu sistēmas pieslēgumu) 

prognozēto elektroenerģijas patēriņa apjomu, Piedāvājumu iesniegšanas termiņu, 

vērtēšanas kritēriju (zemākā cena vai saimnieciski izdevīgākais piedāvājums), kā arī citu 

informāciju, ja tas ir nepieciešams. 

3.5. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, lai elektroenerģijas cena tiek noteikta kādā no 

uzskaitītajiem veidiem: 

3.5.1. Fiksēta cena visu diennakti neatkarīgi no elektroenerģijas patēriņa apjoma; 

3.5.2. Fiksēta cena Pasūtītāja norādītajās laika zonās; 

3.5.3. Cena, kas ir norēķinu perioda elektroenerģijas biržas "Nord Pool Spot AS" Latvijas 

tirdzniecības apgabala nākamās dienas (Elspot) ikstundas cena, kura publicēta 

elektroenerģijas biržas tīmekļa vietnē un kurai tiek pieskaitīts Tirgotāja noteikts 

uzcenojums; 

3.5.4. Cena, kas ir norēķinu perioda elektroenerģijas biržas "Nord Pool Spot AS" Latvijas 

tirdzniecības apgabala nākamās dienas (Elspot) mēneša cena, kura publicēta 

elektroenerģijas biržas tīmekļa vietnē un kurai tiek pieskaitīts Tirgotāja noteikts 

uzcenojums; 

3.5.5. Izvēloties noteikt elektroenerģijas cenu 3.5.3. un 3.5.4. punktā noteiktajā kārtībā, 

tiek vērtēts Tirgotāja uzcenojums. 

3.6. Papildus 3.5. punktā norādītajiem kritērijiem Pasūtītājs drīkst par vienu no tirdzniecības 

piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem izvirzīt no atjaunīgiem energoresursiem saražotās 

elektroenerģijas (turpmāk tekstā – AER-E) apjomu.  

3.6.1. Ja tirdzniecības piedāvājumos tiek vērtēts arī AER-E apjoms, Tirgotājam, ar kuru 

tiks slēgts Līgums par elektroenerģijas tirdzniecības periodu un cenu, 30 

(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc tirdzniecības perioda beigām faktiski 

piegādātais AER-E apjoms ir jāapstiprina ar atbilstošu Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu izcelsmes 

apliecinājumu vai citiem Eiropas savienības standartiem atbilstošiem izcelsmes 

apliecinājuma sertifikātiem, kas dzēsti par labu Pasūtītājam. 

3.6.2. Pasūtītājam, izsakot uzaicinājumu iesniegt cenu piedāvājumu, ir tiesības definēt 

AER-E kvalitātes kritērijus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 17. panta 

septītajai un desmitajai daļai. 

3.6.3. Gadījumā, ja Tirgotājs atsakās apstiprināt piegādāto AER-E apjomu, Tirgotājs 

Pasūtītājam kompensē Eiropas Savienībā atzīta izcelsmes apliecinājuma iegādi no 

jebkura Pasūtītāja izvēlēta avota. 

3.7. Uzaicinājumā iesniegt cenu piedāvājumu Pasūtītājs norāda tirdzniecības piedāvājuma 

vērtējuma aprēķina formulu, kurā var tikt iekļauts: 

3.7.1. Elektroenerģijas patēriņa apjoms vai tā īpatsvars pa laika zonām; 

3.7.2. Piegādājamais AER-E apjoms; 

3.7.3. Piegādātās AER-E apjoma nozīmīguma koeficients; 

3.7.4. Tirgotāja norādītais piegādājamās AER-E apjoms. 

3.8. Uzaicinājums tiek nosūtīts elektroniskā formā uz Vienošanās norādīto Tirgotāju 

kontaktpersonas e-pasta adresi. Dokuments tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darba 

dienā pēc tā nosūtīšanas dienas. 
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3.9. Vienošanās norādītā Tirgotāja kontaktpersona pēc Uzaicinājuma elektroniskas 

saņemšanas 1 (vienas) darba dienas laikā elektroniski Pasūtītāja kontaktpersonai 

apstiprina Uzaicinājuma saņemšanas faktu. 

3.10. Puses vienojas, ka Preces augstākā fiksētā cena nedrīkst pārsniegt Konkursam 

iesniegtajos Finanšu piedāvājumos norādītās cenas:  

3.10.1. Tirgotājs Nr. 1: 100,00 EUR/MWh bez PVN; 

3.10.2. Tirgotājs Nr. 2: 140,00 EUR/MWh bez PVN; 

3.10.3. Tirgotājs Nr. 3: 140,00 EUR/MWh bez PVN; 

3.10.4. Tirgotājs Nr. 4: 80,00 EUR/MWh bez PVN. 

3.11. Tirgotāja Vienošanās norādītā kontaktpersona iesniedz Tirgotāja pilnvarotās personas 

parakstītu piedāvājumu, ievērojot Uzaicinājumā noteikto iesniegšanas termiņu un 

kārtību: 

3.11.1. Cenu piedāvājumā Tirgotājam ir jānorāda elektroenerģijas vienības cenu (vai tās 

aprēķina formulu) bez PVN, par kādu tiks veikta elektroenerģijas iegāde visā 

norādītajā perioda laikā. Preces cenā ir jāiekļauj izmaksas par balansēšanas 

pakalpojumu, visas nodevas un nodokļi, izņemot PVN, un citas izmaksas, kas 

Pasūtītājam būs jāmaksā Cenu aptaujas uzvarētājam saskaņā ar Cenu aptaujas 

uzvarētāja piedāvājumu. Tirgotājiem jāapliecina, ka Cena par elektroenerģiju 

norādītajā periodā netiks paaugstināta; 

3.11.2. Cenu piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam līdz Uzaicinājumā norādītā 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumus, kas iesniegti vēlāk, 

Pasūtītājs neizskata; 

3.11.3. Cenu piedāvājumu iesniedz elektroniski, nosūtot to uz Uzaicinājumā norādīto e-

pasta adresi.  

3.11.4. Pasūtītājs pēc piedāvājuma elektroniskas saņemšanas 1 (vienas) darba dienas laikā 

elektroniski Tirgotāja kontaktpersonai apstiprina piedāvājuma saņemšanas faktu; 

3.11.5. Pasūtītājam ir tiesības lūgt Tirgotājam detalizēti izskaidrot piedāvājumā norādīto 

izmaksu veidošanos, kas Tirgotājam jāizskaidro 2 (divu) darba dienu laikā no 

Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas. Vienošanās norādītā Tirgotāja 

kontaktpersona pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas 1 (viena) darba dienas 

laikā elektroniski Pasūtītāja kontaktpersonai apstiprina skaidrojuma pieprasījuma 

saņemšanas faktu. 

3.12. Tirgotājiem ir tiesības grozīt vai atsaukt cenu piedāvājumu, kā arī iesniegt jaunu cenu 

piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Cenu piedāvājumu 

vērtēšanas brīdī vērā tiks ņemts tikai vēlākais iesniegtais cenu piedāvājums. 

3.13. Tirgotāji sedz visas izmaksas, kas ir saistītas ar cenu piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no 

Cenu aptaujas rezultātiem. 

3.14. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. 

3.15. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt Tirgotāja iesniegto cenu piedāvājumu, ja: 

3.15.1. Tirgotāja iesniegtais piedāvājums neatbilst Pasūtītāja Uzaicinājumā noteiktajām 

prasībām; 

3.15.2. Izvērtējot Tirgotāja iesniegto detalizēto skaidrojumu par izmaksu veidošanos, 

konstatē, ka Tirgotāja piedāvājums ir nepamatoti lēts. 

3.16. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt nevienu no piedāvājumiem un izsludināt atkārtotu Cenu 

aptauju, kurā var tikt mainīts tirdzniecības periods, cenas noteikšanas veids vai citas 

prasības. 

3.17. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt nevienu no piedāvājumiem un iepirkt elektroenerģiju 

pēdējās garantētās piegādes ietvaros. 

3.18. Pasūtītājs 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc cenu piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām izvērtē piedāvājumu atbilstību Uzaicinājumā un Vienošanās noteiktajām 
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prasībām, izvēlas Tirgotāju, ar kuru tiks slēgts Līguma un informē visus Tirgotājus, kuri 

iesnieguši piedāvājumu, par pieņemto lēmumu. 

3.19. Cenu piedāvājumu vērtēšanas laikā tiek pārbaudīts, vai piedāvājumā nav aritmētisku 

kļūdu. Ja šādas kļūdas tiek konstatētas, tās tiek labotas. Par kļūdu labojumu un laboto 

piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Tirgotājam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot 

cenu piedāvājumu, tiek ņemti vērā veiktie labojumi. 

3.20. Gadījumā, ja Tirgotāji ir iesnieguši līdzvērtīgus piedāvājumus, 

3.20.1. Pasūtītājam ir jāizvēlas piedāvājumu ar lielāko AER-E apjomu; 

3.20.2. Ja AER-E apjoma apliecinājumi netiek pieprasīti vai ja piedāvāts līdzvērtīgs AER-

E apjoms, Pasūtītājam ir pienākums nepieņemt nevienu no piedāvājumiem un 

izsludināt atkārtotu Cenu aptauju, kurā var tikt mainīts tirdzniecības periods, cenas 

noteikšanas veids vai citas prasības. 

3.21. Pasūtītājs Cenu aptaujas rezultātus paziņo 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma 

pieņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz iepriekšējā mēneša 15. datumam pirms attiecīgā 

elektroenerģijas tirdzniecības perioda sākuma. 

3.22. Cenu aptaujas rezultātā izraudzītajam Tirgotājam Līgums par elektroenerģijas 

tirdzniecības periodu un cenu jāparaksta 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja 

paziņojuma par Cenu aptaujas rezultātiem. Ja Tirgotājs neparaksta Līgumu par 

elektroenerģijas tirdzniecības periodu un cenu noteiktajā termiņā, tas zaudē tiesības uz 

Preces pārdošanu un Pasūtītājam ir tiesības izvēlēties Tirgotāju, kurš piedāvājis nākamo 

zemāko cenu vai saņēmis lielāko punktu skaitu (ja piedāvājumu vērtēšanai noteikts 

saimnieciski izdevīgākais vērtēšanas kritērijs) vai lemt par atkārtotu Cenu aptaujas 

rīkošanu, kurā var tikt mainīts tirdzniecības periods, cenas noteikšanas veids un citas 

prasības. 

3.23. Ja Cenu aptaujas rezultātā izraudzītais Tirgotājs atsakās slēgt Līgumu vai vienpusīgi lauž 

Līgumu par elektroenerģijas cenu ar Pasūtītāju, Tirgotājam ir pienākums segt tos 

Pasūtītāja tiešos zaudējumus, kas radušies jauna elektroenerģijas tirdzniecības līguma 

slēgšanas rezultātā. Kompensācijas maksājums jāveic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu 

laikā pēc rēķina saņemšanas, pārskaitot to uz Pasūtītāja bankas kontu. 

3.24. Gadījumā, ja Tirgotājs ir atteicies parakstīt, vienpusīgi lauzis vai nav pildījis Līgumu par 

elektroenerģijas tirdzniecības periodu un cenu, Pasūtītājam ir tiesības neizskatīt šī 

Tirgotāja nākamos cenu piedāvājumus. 

 

4. TIRGOTĀJU UN SISTĒMAS OPERATORA ATTIECĪBU REGULĒŠANA 

4.1. Pasūtītājs deleģē un pilnvaro Tirgotāju, ar kuru tiek parakstīts Līgums par 

elektroenerģijas tirdzniecības periodu un cenu, informēt Sistēmas operatoru par 

elektroenerģijas tirgotāju maiņu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteikto kārtību. 

4.2. Ja Līgumā par elektroenerģijas cenu Pasūtītājs deleģē Tirgotāju Pasūtītāja vārdā 

norēķināties ar Sistēmas operatoru par tā sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem 

Pasūtītājam, tad Tirgotājs Pasūtītājam piestādītajā rēķinā ietver maksu par Sistēmas 

Pakalpojumiem un Palīgpakalpojumiem, kā arī par Obligātā iepirkuma komponentēm 

tādā pašā apmērā, kāds tas būtu, ja Sistēmas operators Pasūtītājam piestādītu atsevišķu 

rēķinu. Informācija par sistēmas pakalpojumiem rēķinā izdalāma atsevišķi. 

4.3. Pasūtītājs pilnvaro Tirgotājus informēt Sistēmas operatoru par Līgumā par 

elektroenerģijas cenu noteikto deleģējumu, kā arī saņemt no Sistēmas operatora 

informāciju par Sistēmas pakalpojumu līgumā noteiktajām maksām Sistēmas 

pakalpojumiem un Palīgpakalpojumiem, kā arī par Obligātā iepirkuma komponentēm. 

4.4. Pasūtītājs deleģē un pilnvaro Tirgotāju, ja tas ir Cenu aptaujas uzvarētājs un ieguvis tiesības 

slēgt Līgumu par elektroenerģijas cenu, pieprasīt un saņemt visu nepieciešamo informāciju 

par Pasūtītāja aktīvajiem pieslēguma punktiem saskaņā ar Pasūtītāja līgumiem ar 
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Sistēmas operatoru. Aktīvo pieslēgumu punktu izmaiņas šajos līgumos ir saistošas arī 

Tirgotājam. 

4.5. Tirgotājiem ir pienākums izmantot 4.3. un 4.4.punktā minēto informāciju tikai un vienīgi 

Preces tirdzniecības nodrošināšanai. 

 

5. VIENOŠANĀS SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA  

5.1. Vienošanās ietvaros tiek slēgti Līgumi par elektroenerģijas tirdzniecības periodu un cenu, 

kuru kopējā summa nepārsniedz EUR 1 100 000,00 (viens miljons simts tūkstoši euro, 00 

centi) bez PVN. 

5.2. Par Preces cenu tiek noteikta cena (bez PVN), kuru Tirgotājs ir norādījis savā iesniegtajā 

cenu piedāvājumā. 

5.3. Norēķini par Pasūtītāja faktiski patērēto elektroenerģijas apjomu notiek reizi mēnesī 

atbilstoši elektroenerģijas uzskaites mēraparātu rādījumiem. 

5.4. Tirgotājs rēķinus par patērēto elektroenerģiju piestāda Pasūtītājam uz šīs Vienošanās un 

Līguma par elektroenerģijas tirdzniecības periodu un cenu pamata. 

5.5. Par skaitītāju rādījumu nodošanas kārtību un ar to saistītajiem jautājumiem Pasūtītājs 

vienojas ar sistēmas operatoru un par to informē Tirgotājus. 

5.6. Līdz kārtējā mēneša 10.datumam Tirgotājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par iepriekšējā 

mēnesī patērēto elektroenerģiju. 

5.7. Pasūtītājs nekavējoties informē Tirgotāju, ja līdz kārtējā mēneša 10.datumam nav saņemts 

rēķins par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju. 

5.8. Ja Tirgotājs līdz kārtējā mēneša 15.datumam nav saņēmis paziņojumu no Pasūtītāja, par 

rēķina nesaņemšanu, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs savlaicīgi saņēmis rēķinu un viņam nav 

pretenziju pret rēķinā norādītajiem datiem. 

5.9. Norēķini par Precēm notiek bezskaidras naudas norēķinu kārtībā, ieskaitot naudu 

Tirgotāja norādītajā bankas kontā. 

5.10. Norēķins par iepriekšējā mēneša patērēto Preces apjomu jāveic līdz kārtējā mēneša 25. 

(divdesmit piektajam) datumam. 

5.11. Apmaksas kavējuma gadījumā Pasūtītājs par katru nokavēto apmaksas dienu maksā 

līgumsodu 0,1 % apmērā no parāda summas, bet nepārsniedzot 10% no pamatparāda 

summas. 

5.12. Ja pirms rēķina izrakstīšanas un nosūtīšanas, Pasūtītājs ir veicis avansa maksājumus, tad 

Tirgotājs samazina nosūtāmā rēķina maksājamās summas apmēru par avansā samaksāto 

summu. 

5.13. Pasūtītājam ir pienākums pilnā apjomā apmaksāt Tirgotāja izrakstītos rēķinus Vienošanās 

5.10. punktā minētajā termiņā. Rēķina apmaksas datums ir pilnas rēķinā norādītās 

maksājuma summas pārskaitīšanas diena uz norādīto Tirgotāja bankas kontu. 

5.14. Rēķina saņemšanas veids ir pa e-pastu uz Pasūtītāja e-pasta adresi rct@rct.lv.  

5.15. Rēķins tiks uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas uz Vienošanās 

5.14.punktā norādīto e-pasta adresi. Strīdus gadījumā rēķina nosūtīšanas fakts jāpierāda 

Tirgotājam. 

 

6. VIENOŠANĀS NOTEIKUMU GROZĪŠANA, TĀS DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA  

6.1. Vienošanos var grozīt vai izbeigt, Pasūtītājam un Tirgotājiem savstarpēji vienojoties. 

Jebkuras Vienošanās izmaiņas tiek noformētas rakstiskā veidā un pēc to parakstīšanas 

kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu. 

6.2. Grozot Vienošanās nosacījumus vai tās pielikumus, izmaiņas tiek saskaņotas ar visiem 

Tirgotājiem.  

6.2.1. Izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos var būt par pamatu atbilstošu 

grozījumu veikšanai Vienošanās vai Līgumā par elektroenerģijas cenu. Šādā 

gadījumā Pusēm nav pamata iebilst pret grozījumu veikšanu. 

mailto:rct@rct.lv
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6.2.2. Pasūtītājam, ir tiesības papildināt un grozīt Vienošanās 3.5. punktā norādītos 

elektroenerģijas cenas aprēķina veidus. Par aprēķina metodes izmaiņām Tirgotājs 

tiek informēts vienlaicīgi ar izteikto Uzaicinājumu iesniegt cenu piedāvājumu. 

6.2.3. Vienošanās 3.6. punkts var tikt grozīts vai precizēts līdz ar izmaiņām Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos. 

6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma par elektroenerģijas cenu, par to 

vismaz līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam pirms attiecīgā elektroenerģijas tirdzniecības 

perioda sākuma rakstiski brīdinot Tirgotāju. 

6.4. Atkāpjoties no Līguma par elektroenerģijas tirdzniecības periodu un cenu, kurā cena 

noteikta atbilstoši 3.5.1. vai 3.5.2. punktam, Pasūtītājs maksā līgumsodu, kura apmēru 

aprēķina pēc formulas: Līgumsods = (P x (Cp-Cf)) x 0.1, kur 

P – Līgumā par elektroenerģijas cenu norādītā Preces cena; 

Cp – Uzaicinājumā iesniegt cenu piedāvājumus attiecīgajā laika periodā norādītais Preces 

patēriņa apjoms (MWh); 

Cf – Līguma par elektroenerģijas tirdzniecības periodu un cenu darbības laikā faktiski 

piegādātās elektroenerģijas apjoms (MWh). 

Līgumsoda maksājums jāveic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, pārskaitot to uz 

Tirgotāja bankas kontu. 

6.5. Atkāpjoties no Līguma par elektroenerģijas cenu, kurā cena noteikta atbilstoši 3.5.3. vai 

3.5.4. punktam, līgumsods netiek piemērots.  

6.6. Tirgotājs ir tiesīgs pārtraukt pārdot elektroenerģiju Pasūtītājam, ja: 

6.6.1. Pasūtītājam nav spēkā vai ir spēku zaudējis sistēmas pakalpojumu līgums, bez 

iepriekšēja brīdinājuma ar vienpusēju rakstveida paziņojumu; 

6.6.2. Pasūtītājs nav apmaksājis vairāk kā vienu no Tirgotāja izrakstītajiem rēķiniem, un 

šāda saistību neizpilde turpinās 30 (trīsdesmit) dienas pēc tam, kad Tirgotājs par to 

ir rakstiski brīdinājis Pasūtītāju. 

6.7. Izbeidzot Vienošanos vai Līgumu par elektroenerģijas tirdzniecības periodu un cenu 6.1. 

vai 6.3. punktos noteiktajos gadījumos, Pasūtītājs apmaksā Tirgotāju iesniegtos rēķinus 

par faktiski patērēto elektroenerģiju līdz Vienošanās vai Līguma par elektroenerģijas cenu 

izbeigšanas brīdim. 

6.8. Ja kāds no Tirgotājiem veic Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām neatbilstošas, 

prettiesiskas darbības, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu attiecīgais 

Tirgotājs ir vienpusīgi lauzis Vienošanos un zaudē visas ar Vienošanos pielīgtās saistības. 

6.9. Vienošanās darbība var tikt pārtraukta ar Tirgotāju, ja Prece neatbilst Pasūtītāja 

noteiktajām prasībām, vai arī netiek pildītas citas Konkursa dokumentos paredzētās 

prasības, kā arī gadījumā, ja tiek pasludināts Tirgotāja maksātnespējas process vai tiek 

uzsākts Tirgotāja likvidācijas process, vai Tirgotājs citādi nespēj veikt saimniecisko 

darbību. 

6.10. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Vienošanās, par to vismaz 3 (trīs) mēnešus 

iepriekš rakstiski brīdinot Tirgotājus. Pasūtītājam atkāpjoties no Vienošanās, saskaņā ar 

šo Vienošanās punktu, Puses turpina pildīt noslēgtajos Līgumos par elektroenerģijas cenu 

pielīgtās saistības atbilstoši Vienošanās nosacījumiem. 

6.11. Ar Vienošanās darbības pārtraukšanu ar Tirgotāju vienlaicīgi savu spēku zaudē arī visi šī 

Vienošanās pielikumi. 

6.12. Vienošanās pārtraukšana ar kādu no Tirgotājiem neietekmē citu Tirgotāju šajā 

Vienošanās noteiktās tiesības un pienākumus. 

6.13. Elektroenerģijas tirdzniecības pārtraukšana pamatojoties uz Vienošanās 6.4.punktu, 

neietekmē citu Līgumu par elektroenerģijas cenu un šajā Vienošanās noteiktās tiesības un 

pienākumus. 
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7. PUŠU SAISTĪBAS  

7.1. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu 

radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un 

Līgumu. Puses nav atbildīgas par jebkāda veida netiešajiem zaudējumiem. 

7.2. Tirgotājs garantē un atbild par Preces atbilstību Pasūtītāja izvirzīto un citu prasību 

nodrošināšanu, saskaņā ar Konkursa nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām. 

7.3. Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Tirgotājiem normatīvajos aktos noteikto informāciju, 

kas saistīta ar elektroenerģijas pārdošanu Pasūtītājam. 

7.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Tirgotājiem ir pienākums pārdot Pasūtītājam Preci par šīs 

Vienošanās 3.10. punktā norādīto cenu, kamēr Pasūtītājam nav cits spēkā esošs līgums 

par Preces tirdzniecību. 

7.5. Nesaskaņu un domstarpību risināšanas procesā gan Pasūtītājs, gan Tirgotāji drīkst 

pieaicināt ekspertus ar padomdevēja tiesībām. 

 

8. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA  

8.1. Strīdus un domstarpības, kas Pusēm var rasties līguma izpildes gaitā, Puses risina pārrunu 

ceļā. Ja tiek panākta vienošanās, tad tā noformējama rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, 

kad to parakstījušas Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. 

8.2. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie izšķirami Latvijas 

Republikas tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

9. NEPĀRVARAMA VARA  

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Vienošanās paredzēto saistību 

neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc 

Vienošanās parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, 

ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un 

atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas 

nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki un citi minētajiem pielīdzināmi apstākļi, kas 

neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās). 

9.2. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties informē par to otru Pusi 

rakstiski iespējami īsākā laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās, kā arī nosūta izziņu, 

kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu raksturojumu un 

apstiprinājumu. 

9.3. Ja šīs Vienošanās 9.1. un 9.2 punktos minēto apstākļu dēļ Vienošanās nedarbojas ilgāk 

par 1 (vienu) mēnesi, katrai no Pusēm ir tiesības pārtraukt Vienošanos, par to rakstveidā 

brīdinot otru Pusi vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena no Pusēm 

nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šīs Vienošanās pārtraukšanas rezultātā. 

 

10. CITI NOTEIKUMI  

10.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

vienas Puses vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību 

rezultātā. 

10.2. Vienošanās ir saistoša Pusēm. Vienošanās noteiktās saistības pāriet uz Pušu tiesību un 

saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas. 

10.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, vai kāds no Vienošanās norādītajiem 

rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese, kā arī juridiskā adrese, tad Puse 5 

(piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī 

apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, 

lietojot šajā Vienošanās esošo informāciju par otru Pusi.  

10.4. Pušu reorganizācija vai vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Vienošanās pārtraukšanai 

vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Vienošanās paliek spēkā 

un tās noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējam.  



8 

10.5. Pasūtītāja kontaktpersona Vienošanās izpildē ir Iepirkumu daļas vadītāja Aiga Benfelde, 

tel. 67358174, e-pasts: aiga.benfelde@rct.lv. 

10.6. Tirgotāju atbildīgās personas Vienošanās izpildē: 

10.6.1. Evija Melkerte, 29470004, evija.melkerte@elektrum.lv; 

10.6.2. Klāvs Poriķis, 29156272, klavs.porikis@enefit.lv; 

10.6.3. Linda Popova, 67114473, 28472883, l.popova@interrao.lv; 

10.6.4. Svetlana Antužāne, 28440040, svetlana.antuzane@geton.lv. 

10.7. Pušu atbildīgās personas ir atbildīgas par Vienošanās izpildes uzraudzīšanu. 

10.8. Visi Pielikumi ir Vienošanās neatņemamas sastāvdaļas. 

10.9. Tās Pušu attiecības, kuras nav atrunātas Līgumā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.10. Vienošanās sagatavota latviešu valodā, 5 (piecos) eksemplāros, katrs uz 8 (astoņām) 

lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja 

un pa vienam pie katra Tirgotāja. 

10.11. Vienošanās satur šādus pielikumus, kas ir Vienošanās neatņemamas sastāvdaļas un 

nav iekļautas Vienošanās 10.10.punktā norādītajā lapu skaitā:  

10.11.1. Pielikums Nr.1 „Līgums par elektroenerģijas tirdzniecības periodu un cenu” 

uz 2 (divām) lapām. 

 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

  

PASŪTĪTĀJS 

AS "RĪGAS CENTRĀLTIRGUS" 

Nēģu iela 7, Rīga, LV–1050 

Vienotais reģ.Nr.50003249741  

Banka: AS "Citadele banka" 

Konts: LV62 PARX 0001 1042 1040 5 

 

 

 

__________________/T.Lukina/ 

 

 

 

__________________/V.Karnītis/ 

 

TIRGOTĀJS Nr. 1: 

AS "Latvenergo" 

Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 

Vienotais reģ.Nr. 40003032949 

Banka: AS "SEB banka" 

Konts: LV24UNLA0001000221208 

 

 

 

________________________/Didzis Zālītis/ 

 

 

 

________________________/Evija Melkerte/ 

 

TIRGOTĀJS Nr. 2: 

SIA "Enefit" 

Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048 

Vienotais reģ.Nr. 40003824046 

Banka: AS "SEB banka" 

Konts: LV28UNLA0050016608687 

 

 

 

________________________/Jānis Bethers/ 

mailto:aiga.benfelde@rct.lv
mailto:evija.melkerte@elektrum.lv
mailto:klavs.porikis@enefit.lv
mailto:l.popova@interrao.lv
mailto:svetlana.antuzane@geton.lv
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  TIRGOTĀJS Nr. 3: 

SIA "INTER RAO Latvia" 

Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039 

Vienotais reģ.Nr. 40103268639 

Banka: AS "Swedbank" 

Konts: LV76HABA0551027448097 

 

 

 

________________________/Pāvels Sosņickis/ 

 

TIRGOTĀJS Nr. 4: 

SIA "GETON ENERGY" 

Raņķa dambis 31, Rīga, LV-1048 

Vienotais reģ.Nr. 40103642991 

Banka: Danske Bank A/S filiāle Latvijā 

Konts: LV68MARA2041000031815 

 

 

 

_______________________/Svetlana Antužāne/ 

 

 


