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VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 

1 / OSI 2017/23 AK 

 

Rīgā 2018. gada 1. martā 
 

  
LĪGUMA NOTEIKUMI 

 
Latvijas Organiskās sintēzes institūts, reģistrācijas Nr. 90002111653, tā direktora Osvalda 
Pugoviča personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Nolikumu, (turpmāk tekstā „Pasūtītājs” ) no 
vienas puses, 
un  
 
„AJ Power” SIA, reģistrācijas Nr. 40103780693 tās valdes locekļa Mārtiņa Indriksona 
personā, kas rīkojas pamatojoties uz Statūtiem (turpmāk tekstā – Pārdevējs); 
 
„Enefit” SIA, reģistrācijas Nr. 40003824046 tās prokūrista Jāņa Bethera personā, kas 
rīkojas pamatojoties uz Prokūru (turpmāk tekstā – Pārdevējs); 
 
„INTER RAO Latvia” SIA, reģistrācijas Nr. 40103268639 tās Rīkotājdirektora Pāvela 
Sosņicka  personā, kas rīkojas pamatojoties uz 2017. gada 18. maijā izdotu ģenerālpilnvaru Nr. 
1-2712 (turpmāk tekstā – Pārdevējs); 
 
„Latvenergo” AS, reģistrācijas Nr. 40003032949 tās Korporatīvo klientu attiecību daļas 
vadītāja Didža Zālīša un Korporatīvo klientu attiecību vadītājas Evijas Melkertes personā, 
kas rīkojas pamatojoties uz 2017. gada 15. septembra  Pilnvaru Nr. 01VD00-05/164 (turpmāk 
tekstā – Pārdevējs); 
 
visi kopā un katrs atsevišķi saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Latvijas Organiskās sintēzes 
institūta rīkotā atklātā konkursa „Vispārīgās vienošanās slēgšanas par elektroenerģijas 
piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2018. līdz 2020. gados”, id. Nr. OSI 2017/23 
AK turpmāk tekstā saukts atklāts konkurss, rezultātiem un Pārdevēju iesniegtajiem 
piedāvājumiem, noslēdz šādu vispārīgās vienošanās līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 
 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 
1.1. Pārdevēji pārdod un Pasūtītājs saņem elektroenerģiju, turpmāk tekstā - Preces, atbilstoši 

iepirkuma tehniskajai specifikācijai un saglabājot nemainīgas vienību cenas katra konkrētā 
piegādes līguma ietvaros, kas tiek noslēgts ar piedāvājumu ar zemāko cenu iesniegušo 
Pārdevēju uz 12 (divpadsmit) mēnešu periodu. 

1.2. Elektroenerģijas tirdzniecība neietver elektroenerģijas transportēšanu (piegādi) – pārvadi un 
sadali. 

1.3. Pārdevējiem ir resursi, lai nodrošinātu elektroenerģijas pārdošanu Pasūtītājam 36 mēnešus no 
līguma noslēgšanas dienas. 

1.4. Pirms katra 12 (divpadsmit) mēnešu perioda beigām Pārdevēji iesniedz savus elektroenerģijas 
pārdošanas piedāvājumus nākamo 12 mēnešu periodam. 
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1.5. Pasūtītājs slēdz konkrēto piegādes līgumu uz nākamo 12 mēnešu periodu ar Pārdevēju, kas 
iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu. 

 
 

2. LĪGUMA DOKUMENTI 
 

2.1. Vispārīgās vienošanās Līgums sastāv no sekojošiem dokumentiem, kuri ir uzskatāmi par tā 
neatņemamām sastāvdaļām: 

1) Līguma noteikumi; 
2) Tehniskās specifikācijas, (Līguma Pielikums Nr.1); 
3) Finanšu piedāvājumu tabula, (Līguma Pielikums Nr.2); 
4) Konkrētā piegādes līguma projekts (Līguma Pielikums Nr.3). 

2.2. Pretrunu vai nesaskaņu gadījumā starp minētajiem dokumentiem prioritāte ir dokumentiem 
tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā. 

 
 

3. LĪGUMA TERMIŅI 
 
3.1. Līgums stājas spēkā no 2018. gada 1. marta, un darbojas 36 mēnešus (līdz 2021. gada 28. 

februārim). 
 
 

4. PREČU CENA, TĀS IZMAIŅU UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 
 
4.1. Preču cena, kuru Pasūtītājs samaksā Pārdevējam katra konkrētā līguma ietvaros, ieskaitot 

nodokļus, nodevas un visus citus nepieciešamos izdevumus tiek aprēķināta saskaņā ar 
Pasūtītāja reāli patērētās elektroenerģijas apmēru un Pārdevēja noteikto elektroenerģijas 
cenu. 

4.2. Līguma cenā nav ietverti izdevumi par elektroenerģijas sadali, pārvadi, obligātā iepirkuma 
komponente (OIK) un citi ar elektroenerģijas piegādi saistīti izdevumi, ko nosaka spēkā 
esošie normatīvie akti. 

4.3. Pasūtītājs negarantē nevienam Pārdevējam kādu noteiktu pārdošanas apjomu šī līguma 
ietvaros. Tehniskajā specifikācijā ir norādīta Pasūtītāja elektroenerģijas patēriņa prognoze, 
kas balstās uz iepriekšējo gadu patēriņa datiem. 

4.4. Norēķini par elektroenerģiju notiek reizi mēnesī par Pasūtītāja faktiski patērēto 
elektroenerģijas apjomu atbilstoši komercuzskaites mēraparātu rādījumiem. Sīkāk norēķinu 
kārtība ir atrunāta konkrētajā piegādes līgumā, kas tiek noslēgts ar Pārdevēju, kas 
iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu. 

4.5. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem turpmāk tiek grozīta Preces PVN likme, jebkurš 
Vispārīgās vienošanās noteikto maksājumu apmērs ar PVN tiek grozīs attiecīgi PVN 
likmes izmaiņām un bez atsevišķas Pušu vienošanās. 

4.6. Līguma darbības laikā, periodā no 2019. gada 2 janvāra līdz 30. janvāra plkst. 14:00 kā 
arī no 2020. gada 2 janvāra līdz 30. janvāra plkst. 14:00, visiem Pārdevējiem ir 
tiesības iesniegt jaunus cenu piedāvājumus par elektroenerģijas piegādi Pasūtītajam. 

4.7. Jaunajiem cenu piedāvājumiem jāatbilst sekojošiem nosacījumiem: 
4.7.1. Elektroenerģijas cena  nākamajam kalendārajam gadam nedrīkst pieaugt vairāk kā 

par 10% (desmit procentiem) attiecībā pret šī Pārdevēja spēkā esošo cenu; 
4.7.2. Piedāvājums jānoformē saskaņā ar iepirkuma nolikuma Finanšu piedāvājuma formu 

un jāiesniedz Iepirkumu komisijas sekretāram aizlīmētā aploksnē; 
4.7.3. Uz aploksnes jābūt sekojošai atzīmei: „Cenu piedāvājums vispārīgās vienošanās 

līgumam par „Elektroenerģijas piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam no 
2018. līdz 2020. gadam.” Neatvērt līdz <datums saskaņā ar šī līguma 4.6.punktu>”. 
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4.8. Jaunie cenu piedāvājumi kļūst par vispārīgās vienošanās līguma neatņemamu sastāvdaļu un 
tiek pievienoti Līgumam kā jaunas Finanšu piedāvājumu tabulas, (Līguma Pielikums 
Nr.2). 

4.9. Gadījumā, ka kāds no Pārdevējiem neiesniedz jaunu cenu piedāvājumu, tiek uzskatīts, ka 
spēkā paliek iepriekšējā 12 mēnešu perioda cena. 

 
 

5. KONKRĒTO PIEGĀDES LĪGUMU SLĒGŠANA VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS  
IETVAROS 

 
5.1. Katru konkrēto līgumu vispārīgās vienošanās ietvaros Pasūtītājs slēdz uz 12 

(divpadsmit) mēnešu periodu ar to Pārdevēju, kas piedāvājis zemāko spēkā esošo 
cenu par elektroenerģiju, neatkarīgi, vai cena piedāvāta pirmajā vai kādā no atkārtotajām 
cenu piedāvājumu iesniegšanas reizēm. 

5.2. Cenas tiek salīdzinātas slēdzot vispārīgo vienošanos un vēl divas reizes vienošanās 
darbības laikā (12. un 24. vienošanās darbības mēnesī) pēc Pārdevēju, saskaņā ar šīs 
vienošanās 4.6.punktu iesniegto, atkārtoto piedāvājumu apkopošanas (ja tādi tiek saņemti). 

5.3. Gadījumā, ja Pārdevējs, kas piedāvājis zemāko cenu par elektroenerģiju, kaut kādu iemeslu 
dēļ nevar to pārdot saskaņā ar šīs vienošanās un konkrētā piegādes līguma nosacījumiem, 
Pasūtītājam ir tiesības slēgt konkrēto piegādes līgumu ar Pārdevēju, kas piedāvājis nākamo 
zemāko cenu. Ja arī šis  Pārdevējs nevar izpildīt līgumu, Pasūtītājam ir tiesības izvēlēties 
piedāvājumu ar trešo zemāko cenu. 

5.4. Ja noslēgtais konkrētais piegādes līgums ar kādu no Vispārīgo Vienošanos noslēgušajiem 
Pārdevējiem tiek izbeigts pirms termiņa, Pasūtītājam ir tiesības noslēgt elektroenerģijas 
piegādes līgumu ar nākamo zemāko spēkā esošo cenu piedāvājušo Pārdevēju. 

5.5. Šīs vispārīgās vienošanās noslēgšana negarantē Pārdevējam iespēju pārdot Pasūtītājam 
elektroenerģiju. Tiesības noslēgt konkrētās piegādes līgumu vispārīgās vienošanās ietvaros 
uz katru 12 (divpadsmit) mēnešu periodu iegūst tikai viens Pārdevējs, kas piedāvājis 
zemāko cenu par elektroenerģiju. 

 
 

6. LĪGUMSLĒDZĒJU SAISTĪBAS 
 
6.1. Pārdevējs uzņemas sekojošas saistības: 

6.1.1. Pārdot elektroenerģiju atbilstoši specifikācijai (Līguma pielikums Nr.1), kas ir šī 
līguma neatņemama sastāvdaļa; 

6.1.2. Nodrošināt elektroenerģijas pārdošanas atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem; 

6.1.3. Nodrošināt elektroenerģijas pieejamību pircējam visā konkrētās piegādes līguma 
darbības laikā (neattiecas uz pienākumiem, kas ir tīkla operatora atbildība); 

6.1.4. Katrs Pārdevējs uzņemas atbildību par tiešajiem zaudējumiem, kuri nodarīti 
Pasūtītājam un trešajām personām sakarā ar šīs Vienošanās noteikumu pārkāpumu, ja 
Pārdevējs tajos vainojams; 

6.2. Pasūtītājs uzņemas sekojošas  saistības: 
6.2.1. Sniegt visu nepieciešamo informāciju šajā Līgumā paredzēto piegāžu veikšanai; 
6.2.2. Pasūtītājs apņemas norēķināties ar Pārdevēju šajā līgumā noteiktajā kārtībā un 

termiņos; 
6.2.3. Noslēgt līgumu ar elektroenerģijas sadales tīkla operatoru par sadales pakalpojuma 

sniegšanu. 
 
 

7. GARANTIJAS UN RISKS 
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7.1. Pārdevējs garantē Pasūtītājam nepieciešamā elektroenerģijas daudzuma iepirkšanu no 

ražotāja(-iem) un nodošanu sistēmas operatora rīcībā. 
7.2. Pārdevējs nenes atbildību par elektroenerģijas piegādes traucējumiem, kuri radušies Pasūtītāja, 

sadales tīkla operatora vai trešo personu vainas dēļ. 
 
 

8. SODA SANKCIJAS 
 
8.1. Gadījumā, ja Pārdevējs, kas ir piedāvājis zemāko spēkā esošo elektrības cenu atsakās noslēgt 

konkrēto piegādes līgumu ar Pasūtītāju, tas tiek izslēgts no dalības vispārīgās vienošanās 
līgumā. 

8.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā Pārdevējam Līgumā paredzētajos termiņos, tas maksā 
Pasūtītājam līgumsodu 0.1% apmērā no laikā nesamaksātās summas, par katru kavēto dienu, 
bet ne vairāk kā 10% no Pasūtījuma summas. 

8.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes pilnā apjomā. 
8.4. Katrs Līdzējs ir finansiāli atbildīgs par visiem tiešajiem un pierādāmajiem zaudējumiem, 

kas radušies citam Līdzējam pirmā ļaunprātības, kā arī rupjas vai vieglas neuzmanības 
rezultātā. 
 

 
9. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

 
9.1. Strīdus, domstarpības un nesaskaņas kas radušās Līguma izpildes laikā, Līdzēji cenšas atrisināt 

savstarpēju sarunu ceļā. 
9.2. Gadījumā, ja strīdu neizdodas atrisināt sarunu ceļā, strīds tiek risināts saskaņā ar spēkā 

esošajiem LR normatīvajiem aktiem LR tiesā. 
 
 

10. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 
 

10.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma daļēju vai pilnīgu nepildīšanu, ja tā ir 
radusies nepārvaramu apstākļu, t.i. ugunsgrēka, zemestrīces, plūdu vai citu stihisko 
nelaimju, kā arī karadarbības, blokādes, Valsts institūciju darbības vai citu Pusēm 
nekontrolējamu apstākļu rezultātā, ja šie apstākļi ir iestājušies pēc Līguma parakstīšanas un 
ir tieši ietekmējuši Līguma izpildi. 

10.2. Ikviens no Līdzējiem ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, nosūtot otram Līdzējam 
rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja nepārvaramas varas 
apstākļi, kuri ierobežo Līguma izpildi, nepārtraukti turpinās ilgāk par vienu mēnesi. 

 
 

11. CITI NOTEIKUMI 
 

11.1. Vispārīgās vienošanās Līgums var tikt papildināts, grozīts vai izbeigts, Līdzējiem savstarpēji 
vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās protokola 
veidā un pēc tā parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

11.2. Līguma grozījumi, ja tādi nepieciešami, tiek veikti atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 
61.panta noteikumiem. 

11.3. Kā atbildīgās un pilnvarotās personas par vispārīgās vienošanās Līguma izpildi un 
iespējamo papildinājumu vai izmaiņu saskaņošanu (izņemot Līguma grozījumu 
parakstīšanu) no Pasūtītāja puses Pasūtītājs nozīmē sekojošus darbiniekus: 

11.3.1. Artūru Aksjonovu, tālr. 67014884, e-pasts: arturs@osi.lv; 
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11.3.2. Andri Poču, tālr. 67014903, e-pasts: andris_pocs@osi.lv 
11.4. Pārdevējs no savas puses kā atbildīgās personas nozīmē: 

11.4.1. “AJ Power” SIA Mārtiņš Indriksons, tālr. xxxxxxxx, e-pasts: 
xxxxxxxxxxxxx@ajpower.lv; 

11.4.2. „Enefit” SIA Maija Vanaga, tālr. xxxxxxx, e-pasts: xxxxxx@enefit.lv; 
11.4.3. „INTER RAO Latvia” SIA Tirdzniecības un attīstības vadītāja Linda Popova, 

tālr. xxxxxxx; xxxxxxxx, e-pasts: xxxxxx@interrao.lv; xxxxxxx@interrao.lv; 
11.4.4. „Latvenergo” AS Korporatīvo klientu attiecību vadītāju Eviju Melkerti; tālr. 

xxxxxxx, xxxxxxx; e-pasts: xxxxxxxxxxx@latvenergo.lv; 
izmaiņu personālsastāvā gadījumā vienpusēji informējot otru Pusi. 

11.5. Puses vienojas, ka informācijas apmaiņai par jautājumiem, kas saistīti šī līguma izpildi 
primāri ir izmantojams e-pasts un telefons (e-pasta adreses un telefona numuri norādīti šī 
līguma 11.3. un 11.4. punktos). 

11.6. Puses vienojas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas attiecas uz otru Pusi un 
kļuvusi zināma Vienošanās noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanas gaitā. 

11.7. Vienošanās ir sastādīta latviešu valodā, uz 14 ( četrpadsmit) lapām, t.sk. Vienošanās pielikumi, 
5 (piecos) autentiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam eksemplāram katram 
Līdzējam. 
 
 

12. JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI   
 
 
„Pasūtītājs”: 
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts 
Reģ.Nr. 90002111653 
PVN Reģ.Nr. LV90002111653 
Aizkraukles ielā 21, 
Rīga, LV-1006, Latvija 
Valsts Kase 
Kods : UNLALV2X 
Konts: LV08UNLA0050005032194 
 
Latvijas Organiskās sintēzes institūta 
Direktors: 
 
 
 
Osvalds Pugovičs 
 
Rīgā 
2018. gada 1. martā 
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„Pārdevējs”   
„AJ Power” SIA 
Reģ.Nr. 40103780693 
PVN Reģ.Nr. LV40103780693 
Daugavgrīvas iela 21 
Rīga, LV-1048, Latvija 
AS Swedbank 
Kods: HABALV2X 
Konts: LV85HABA0551042636583 
 
SIA „JA Power” 
Valdes loceklis: 
 
 
 
Mārtiņš Indriksons 
 
Rīgā 
2018. gada 1. martā 

„Pārdevējs”   
„Enefit” SIA  
Reģ.Nr. 40003824046 
PVN Reģ.Nr. LV40003824046 
Vesetas iela 3 
Rīga, LV- 1013, Latvija 
AS Swedbank 
Kods: HABALV22 
Konts: LV84HABA0551014681977 
 
„Enefit” SIA 
Prokūrists: 
 
 
 
Jānis Bethers 
 
Rīgā 
2018. gada 1. martā 

 
 
 
 
 
„Pārdevējs”   
„INTER RAO LATVIA” SIA  
Reģ.Nr. 40103268639 
PVN Reģ.Nr. LV40103268639 
Gustava Zemgala gatve 76 
Rīga, LV-1039, Latvija 
AS SEB Banka 
Kods: UNLALV2X 
Konts: LV23UNLA0050020995311 
 
„INTER RAO LATVIA” SIA 
Rīkotājdirektors   
 
 
 
Pāvels Sosņickis 
 
Rīgā 
2018. gada 1. martā 

„Pārdevējs”   
„Latvenergo” AS 
Reģ.Nr. 40003032949 
PVN Reģ.Nr. LV40003032949 
Pulkveža Brieža iela 12 
Rīga, LV-1230, Latvija 
AS SEB banka 
Kods: UNLALV2X 
Konts: LV24UNLA0001000221208 
 
„Latvenergo” AS 
Korporatīvo klientu attiecību daļas 
vadītājs Didzis Zālītis 
 
 
 
Korporatīvo klientu attiecību vadītāja  
Evija Melkerte 
 
 
 
Rīgā 
2018. gada 1. martā 
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Pielikums Nr. 1 
Līgumam Nr. 1 / OSI 2017/23 AK 

 
 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 
 

Elektroenerģijas piegādes tehniskās specifikācijas 
 

1. Norādītie apjomi ir uzskatāmi par prognozējamiem apjomiem iepirkuma līguma darbības laikā. 
Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties tādu elektroenerģijas apjomu, kāds nepieciešams Pasūtītāja 
darbības nodrošināšanai un samazināt vai palielināt norādīto apjomu atbilstoši faktiskajam 
patēriņam. 

2. Elektroenerģijas Pārdevējam (Pretendentam) jāsniedz balansēšanas pakalpojumus un 
elektroenerģijas cenā jāiekļauj balansēšanas pakalpojumu cena. 

3. Pretendentam ir jābūt noslēgtam līgumam ar elektroenerģijas sistēmas operatoru, kura tīklam ir 
pieslēgtas pasūtītāja elektroietaises. 

4. Pretendents informē sistēmas operatoru par noslēgto elektroenerģijas tirdzniecības līgumu  
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

5. Pasūtītājs iepirkuma līgumā deleģē Pretendentu, ar kuru tiks noslēgts iepirkuma līgums, tā vārdā 
norēķināties ar sistēmas operatoru par sistēmas pakalpojumiem, palīgpakalpojumiem un obligātā 
iepirkuma komponentēm. 

6. Pasūtītājs deleģē Pretendentu, ar kuru tiks noslēgts iepirkuma līgums, tā vārdā paziņot sistēmas 
operatoram par elektroenerģijas Pārdevēja maiņu. Maksu par sistēmas operatora pakalpojumiem 
pretendents iekļauj lietotājam iesniedzamajos rēķinos. 

7. Pasūtītājs deleģē Pārdevējam tiesības iegūt komercuzskaites mēraparātu rādījumus tieši no 
sistēmas operatora ar kuru Pasūtītājam ir noslēgts līgums  

8. Pretendents nodrošina elektroenerģijas tirdzniecību atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem 
aktiem. 

9. Pretendentam jānodrošina iespēja nodot informāciju par patērēto elektroenerģiju, nosūtot datus 
elektroniski vai reģistrējot tiešsaistes datu bāzē. 

10. Prasības pretendenta palīdzības dienesta darbībai-elektroenerģijas padeves pārtraukumu 
gadījumos Pasūtītājam jābūt nodrošinātai operatīvai sazināšanās iespējai 24 stundas diennaktī, 7 
dienas nedēļā vismaz pa diviem neatkarīgiem sakaru kanāliem (piem., mobilo telefonu un 
fiksētas līnijas telefonu) ar pretendenta pārstāvi, kas ir atbildīgs par nepārtrauktas un kvalitātes 
prasībām atbilstošas elektroenerģijas saņemšanas nodrošināšanu. 

11. Nosacījumi finanšu piedāvājuma sagatavošanai: 
 

Pieslēguma veids, 
laika zona 

Prognozējamais 
elektroenerģijas 
patēriņš 12 
mēnešiem (kWh) 

 
Elektroenerģija 2 laiku zonā dienas stundu laikā 1 320 000,00 

Elektroenerģija 2 laiku zonā nakts stundu laikā 880 000,00 

Kopā 2200000 
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Pielikums Nr. 2 
Līgumam Nr. 1 / OSI 2017/23 AK 

 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMI 
 
 

Pārdevējs piedāvā Pasūtītājam sekojošu elektroenerģijas cenu, kas: 
- neietver obligāto iepirkumu komponentes un sistēmas pakalpojumu tarifus; 
- ietver balansēšanas pakalpojuma cenu; 
- ietver visus nodokļus un maksas, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kas 

jāapmaksā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
 
 
 
 
Pārdevējs: : „AJ Power” SIA 

    
    

    
    
    
    
    

  
  
  

 
 
 
 

Pārdevējs: : „Enefit” SIA 
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Pārdevējs: : „INTER RAO Latvia” SIA 

    
    
    

    
    

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
Pārdevējs: : „Latvenergo” AS 
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Pielikums Nr. 3 
Līgumam Nr. 1 / OSI 2017/23 AK 

 
 

KONKRĒTAIS PIEGĀDES LĪGUMS 
 
 
 

Latvijas Organiskās sintēzes institūts, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, tā direktora 
Osvalda Pugoviča personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Nolikumu, (turpmāk tekstā 
„Pasūtītājs” ) no vienas puses, 
un  
 
<Pārdevēja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tās <pilnvarotās personas 
amats, vārds, uzvārds> personā, kas rīkojas pamatojoties uz Statūtiem (turpmāk tekstā – 
Piegādātājs); 
 
abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz noslēgto Vispārīgās Vienošanās 
līgumu Nr. <līguma Nr.> (turpmāk tekstā saukts Vispārīgā Vienošanās), un Pārdevēja iesniegto 
piedāvājumu, noslēdz šādu konkrēto piegādes līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 
 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 

1.1. Pārdevējs pārdod un Pasūtītājs pērk elektroenerģiju patēriņam Pasūtītāja elektroietaisēs, 
ar iepirkuma <nosaukums>, id. Nr. <numurs> nolikumā noteiktajām prasībām un 
Pārdevēja piedāvājumu šim iepirkumam un saskaņā ar Pasūtītāja un Pārdevēja <datums> 
noslēgto Vispārīgo Vienošanos par elektroenerģijas piegādi. Elektroenerģijas pārdošana 
neietver elektroenerģijas pārvadi un sadali. 

1.2. Elektroenerģiju patērējošais objekts šā līguma izpratnē ir objekts (-i), par kuru (-iem) 
Pasūtītājs ar sistēmas operatoru ir noslēdzis sistēmas pakalpojuma līgumu, lai piegādātu 
elektroenerģiju, ko Pasūtītājs iegādājies no Pārdevēja saskaņā ar šo Līgumu. Pasūtītāja 
objekts atrodas Aizkraukles ielā 21, Rīgā, LV-1006. 
 
 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZPILDES KĀRTĪBA 
 

2.1. Pārdevējs pārdod elektroenerģiju Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu periodā  no <datums> 
līdz <datums>, ievērojot LĪGUMA 2.2. punkta noteikumu. 

2.2. Elektroenerģija Pasūtītājam tiek pārdota, ja spēkā ir sistēmas pakalpojumu līgums starp 
Pasūtītāju un elektroenerģijas sistēmas operatoru, kura tīklam ir pieslēgtas Pasūtītāja 
elektroietaises. 

 
 

3. ELEKTROENERĢIJAS CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 
 

3.1. Cena, par kādu Pārdevējs pārdod un Pasūtītājs pērk elektroenerģiju tiek noteikta 
sekojoša: 

3.1.1. Elektroenerģija viena laika zonā___________________________________ 
EUR/MWh;   

3.1.2.  Elektroenerģija divu laiku zonā dienas stundu laikā____________________ 
EUR/MWh;   
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3.1.3. Elektroenerģija divu laiku zonā nakts  stundu laikā ____________________ 
EUR/MWh; 

3.2. Norēķini par elektroenerģiju notiek reizi mēnesī par Pasūtītāja faktiski patērēto 
elektroenerģijas apjomu atbilstoši komercuzskaites mēraparātu rādījumiem. 

3.3. Ja pārdevējs savlaicīgi nesaņem komercuzskaites mēraparātu rādījumus, tam ir tiesības 
izrakstīt rēķinu pēc visu iepriekšējo mēnešu, taču ne vairāk kā pēdējo 12 (divpadsmit) 
mēnešu, vidējā patēriņa. 

3.4. Elektroenerģijas cena neietver obligāto iepirkumu komponentes un sistēmas 
pakalpojumu tarifus, ko Pasūtītājs apmaksā papildus saskaņā ar sistēmas pakalpojumu 
līguma un šī Līguma noteikumiem. 

3.5. Elektroenerģijas cena ietver izmaksas par balansēšanas pakalpojumu. 
3.6. Par komercuzskaites mēraparātu lietošanas kārtību un ar to saistītajiem jautājumiem 

Pasūtītājs vienojas ar sistēmas operatoru un par to informē Pārdevēju. 
3.7. Pasūtītājs deleģē Pārdevējam tiesības iegūt komercuzskaites mēraparātu rādījumus tieši 

no sistēmas operatora ar kuru Pasūtītājam ir noslēgts līgums. 
3.8. Līdz kārtējā mēneša 10.datumam Pārdevējs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par iepriekšējā 

mēnesī patērēto elektroenerģiju saskaņā ar komercuzskaites mēraparātu rādījumiem. 
Puses vienojas, ka Pārdevējs var iesniegt Pasūtītājam elektroniski sagatavotu rēķinu, 
nosūtot to uz e-pasta adresi <adrese>. Rēķins tiks uzskatīts par saņemtu nākamajā darba 
dienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi. 

3.9. Pasūtītājs samaksā rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. 
3.10. Pasūtītājs nekavējoties informē Pārdevēju, ja līdz kārtējā mēneša 10.datumam nav 

saņemts rēķins par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju. 
3.11. Ja Pārdevējs 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. 
 
 

4. PUŠU SAVSTARPĒJĀS SAISTĪBAS 
 

4.1. Puses apņemas ievērot Elektroenerģijas tirgus likuma, Enerģētikas likuma, Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 50 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 
(21.02.2014.) un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 

4.2. Puses apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām personām bez otras Puses piekrišanas 
Līguma izpildes gaitā iegūtu informāciju, izņemot gadījumus, kad informācija 
sniedzama atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

4.3. Ja Pasūtītājs vēlās pirkt elektroenerģiju citos objektos, kas nav norādīti šī Līguma 1.2. 
punktā, Pasūtītājs par to informē Pārdevēju. 

4.4. Pasūtītājs apņemas: 
4.4.1. līdz šī līguma noslēgšanai noslēgt līgumu ar elektroenerģijas sistēmas operatoru 

par sistēmas pakalpojumiem Līguma 1.2.punktā norādītajā adresē; 
4.4.2. 10 (desmit) darba dienu laikā rakstveidā informēt Pārdevēju par sava statusa, 

adreses, e-pasta adreses  u.c. rekvizītu maiņu, kā arī par īpašumā vai lietošanā esošo 
objektu, kam tiek piegādāta elektroenerģija, īpašuma vai lietošanas tiesību maiņu; 

4.4.3. ar savu darbību neradīt elektroenerģijas kvalitātes pazemināšanos, kas traucē citu 
Pasūtītāju vai sistēmas operatora elektroietaišu normālu darbu; 

4.4.4. organizēt savas elektroietaises kvalificētu apkalpošanu un nodrošināt tehnisko 
stāvokli atbilstoši elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektrodrošības 
noteikumu prasībām; 

4.4.5. nodrošināt savā īpašumā vai turējumā esošu komercuzskaites mēraparātu darbības 
pareizu un savlaicīgu verifikāciju. 

4.5. Pasūtītājam ir tiesības: 
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4.5.1. saņemt no Pārdevēja iegādāto elektroenerģiju nepārtraukti visā Līguma darbības 
laikā; 

4.5.2. saņemt balansēšanas pakalpojumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 
4.5.3. saņemt no Pārdevēja normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas saistīta ar 

elektroenerģijas pārdošanu Pasūtītājam. 
4.6. Pārdevējs apņemas: 

4.6.1. pārdot Pasūtītājam elektroenerģiju nepārtraukti visā Līguma darbības laikā un par 
Līgumā noteikto cenu; 

4.6.2. Līguma izpildes nodrošināšanai sadarboties ar elektroenerģijas sistēmas 
operatoru, kura tīklam ir pieslēgtas Pasūtītāja elektroietaises, un pa kuru tiek 
piegādāta Pārdevēja tirgotā elektroenerģija; 

4.6.3. Līgumā noteiktajā termiņā iesniegt Pasūtītājam rēķinu par iepriekšējā mēnesī 
patērēto elektroenerģiju; 

4.6.4. 10 (desmit) darba dienu laikā rakstveidā informēt Pasūtītāju par sava statusa, 
reģistrācijas, adreses u.c. rekvizītu maiņu. 

4.7. Pārdevējam ir tiesības: 
4.7.1. elektroenerģijas tirdzniecību pārtraukt tikai šādos ārkārtas gadījumos, ja 

tirdzniecības pārtraukumi radušies: 
4.7.1.1. stihiskas nelaimes vai nepārvaramas varas rezultātā; 
4.7.1.2. Pasūtītāja vai tā personāla vainas dēļ. 

 
  

5. PUŠU ATBILDĪBA 
 

5.1. Gadījumā, ja Pārdevējs, ar kuru ir noslēgts konkrētais piegādes līgums pārtrauc pārdot 
elektroenerģiju Pasūtītājam, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no 
prognozētās konkrētā piegādes līguma summas kā arī atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos 
pierādāmos zaudējumus, ja tādi radušies Pārdevēja vainas dēļ. Šis punkts netiek 
piemērots, ja Pārdevējs pārtrauc pārdot elektroenerģiju Pasūtītājam šī Līguma 9.3.punktā 
minētajos gadījumos. 

5.2. Apmaksas kavējuma gadījumā Pasūtītājs par katru nokavēto apmaksas dienu maksā  
Pārdevējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā 
nesamaksātās summas. 

5.3. Vainīgā Puse ir atbildīga otrai Pusei par tiešajiem zaudējumiem, kas vainīgās Puses 
vainas dēļ Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā radušies otrai Pusei 

5.4. Pārdevējs nav atbildīgs Pasūtītājam par to, ka tam nav iespējams pārdot elektroenerģiju 
sakarā ar to, ka Pasūtītājam nav spēkā esoša sistēmas pakalpojumu līguma vai sistēmas 
operators nesniedz Pasūtītājam sistēmas pakalpojumus no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu 
dēļ. 
 
 

6. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS AR SISTĒMAS OPERATORU. 
 

6.1. Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs deleģē Pārdevēju Pasūtītāja vārdā norēķināties ar 
sistēmas operatoru par sistēmas pakalpojumiem un palīgpakalpojumiem, obligātā 
iepirkuma komponentēm u.c. normatīvajos aktos noteiktajiem maksājumiem par 
elektroenerģijas piegādi. 

6.2. Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Pārdevēju informēt sistēmas operatoru par šī 
Līguma 6.1.punktā paredzēto deleģējumu. 

6.3. Puses vienojas, ka maksa par Līguma 6.1.punktā noteiktajiem pakalpojumiem tiek 
iekļauta Pasūtītāja elektroenerģijas rēķinā un samaksu par Līguma 6.1.punktā 
noteiktajiem pakalpojumiem Pasūtītājs veic Pārdevējam vienlaicīgi ar apmaksu par 
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elektroenerģiju, pamatojoties uz Pārdevēja šajā Līgumā noteiktajā kārtībā izrakstītajiem 
rēķiniem. 
 
 

7. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 
 

7.1. Strīdus, domstarpības un nesaskaņas kas radušās Līguma izpildes laikā, Līdzēji cenšas 
atrisināt savstarpēju sarunu ceļā. 

7.2. Gadījumā, ja strīdu neizdodas atrisināt sarunu ceļā, strīds tiek risināts saskaņā ar spēkā 
esošajiem LR normatīvajiem aktiem LR tiesā. 
 
 

8. NEPĀRVARAMA VARA 
 

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma daļēju vai pilnīgu nepildīšanu, ja tā ir 
radusies nepārvaramu apstākļu, t.i. ugunsgrēka, zemestrīces, plūdu vai citu stihisko 
nelaimju, kā arī karadarbības, blokādes, Valsts institūciju darbības vai citu Pusēm 
nekontrolējamu apstākļu rezultātā, ja šie apstākļi ir iestājušies pēc Līguma parakstīšanas 
un ir tieši ietekmējuši Līguma izpildi. 

8.2. Puse, kura nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 
nekavējoties par to paziņo otrai Pusei. Pretējā gadījumā Pusei nav tiesību atsaukties uz 
nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

8.3. Ikviens no Līdzējiem ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, nosūtot otram Līdzējam 
rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja nepārvaramas varas 
apstākļi, kuri ierobežo Līguma izpildi, nepārtraukti turpinās ilgāk par vienu mēnesi. Šādā 
gadījumā Puses līdz Līguma izbeigšanai veic savstarpējos norēķinus. 
 

9. LĪGUMA LAUŠANA 
 

9.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, par to vismaz 30 (trīsdesmit) dienas 
iepriekš rakstiski paziņojot Pārdevējam. 

9.2. Pārdevējs ir tiesīgs izbeigt līgumu pirms termiņa „Publisko iepirkumu likuma” 64.pantā 
minētajos gadījumos. 

9.3. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam 
ne vēlāk kā 30 dienas pirms Līguma laušanas datuma: 

9.3.1. ja nav spēkā vai spēku zaudējis Līguma 2.2.punktā minētais sistēmas 
pakalpojumu līgums; 

9.3.2. ja Pasūtītājs nav apmaksājis vairāk kā vienu no Pārdevēja izrakstītajiem rēķiniem, 
un šāda saistību neizpilde turpinās 30 (trīsdesmit) dienas pēc tam, kad Pārdevējs par 
to ir rakstiski brīdinājis Pasūtītāju. 

9.4. Jebkurā no gadījumiem, kad Puse atkāpjas no Līguma saskaņā ar Līguma 9.1. un/vai 9.3. 
punktiem, Pasūtītājs apmaksā Pārdevēja izrakstītos rēķinus par saņemto elektroenerģiju 
līdz Līguma izbeigšanās brīdim. 

9.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs atkāpjas no līguma saskaņā ar Līguma 9.1.punkta nosacījumiem, 
Pārdevējam ir tiesības uz tiešo un pierādāmo zaudējumu atlīdzināšanu. Pārdevējs nevar 
prasīt negūtās peļņas vai negūto ieņēmumu atlīdzināšanu saskaņā ar šo līgumu. 
 
 

10. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 
 

10.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei. 
10.2. Līgums var tikt papildināts ar pielikumiem pēc Pušu rakstiskas savstarpējas 
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vienošanās. Jebkurš Līguma pielikums ir tā neatņemama sastāvdaļa. Visi papildinājumi 
un grozījumi Līguma tekstā izdarāmi rakstiski un ir spēkā tikai pēc to abpusējas 
parakstīšanas. 

10.3. Līgums sagatavots latviešu valodā uz <lapu skaists> lapām, ieskaitot pielikumus, 2 
(divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie 
Pārdevēja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 
 
 

11. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI 
 
 
„Pasūtītājs”: 
APP Latvijas Organiskās sintēzes 
institūts 
Reģ.Nr. 90002111653 
PVN Reģ.Nr. LV90002111653 
Aizkraukles ielā 21, 
Rīga, LV-1006, Latvija 
Valsts Kase 
Kods : UNLALV2X 
Konts: LV08UNLA0050005032194 
 
Latvijas Organiskās sintēzes institūta 
Direktors: 
 
 
 
Osvalds Pugovičs 
 
<Līguma noslēgšanas vieta> 
<gads>.<datums>. mēnesis> 

„Piegādātājs”   
„ Nosaukums”  
Reģ.Nr. 
PVN Reģ.Nr. 
Adrese, 
Pilsēta, pasta indekss 
Bankas nosaukums 
Kods: XXXX 
Konts: XXXX 
 
 
 
Amata nosaukums: 
 
 
 
Vārds uzvārds 
 
<Līguma noslēgšanas vieta> 
<gads>.<datums>. mēnesis> 

 
 
 
 
 

 


