
6.pielikums  

Līguma projekta veidne 

 

 

LĪGUMS Nr.LSEZ2019/37/K 

par elektroenerģijas iegādi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes 

vajadzībām  

 

 

Liepājā                             2019. gada  ___. martā 

 

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-

3401, nodokļu maksātāja  Nr.90000329402, tās <…> personā, kurš rīkojas pamatojoties 

uz <….> slēgšanu, turpmāk – LIETOTĀJS, 

 un  

<……> , <jur.adrse>, reģ. Nr. <…>, tās <…> personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, 

turpmāk – TIRGOTĀJS, 

 

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā Iepirkuma “Elektroenerģijas iegāde Liepājas 

speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vajadzībām”, identifikācijas Nr.LSEZ2019/37/K, 

rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk Piedāvājums) noslēdz šādu 

līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. TIRGOTĀJS pārdod, un LIETOTĀJS pērk elektroenerģiju patēriņam LIETOTĀJA 

elektroenerģiju patērējošos objektos, kas noteikti šī LĪGUMA pielikumā Nr.1. 

Elektroenerģijas tirdzniecība ietver rēķinu izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu un 

apstrādi un citas TIRGOTĀJA darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību. 

1.2. Elektroenerģijas pārdošana neietver elektroenerģijas pārvadi un sadali. 

1.3. Elektroenerģija tiek piegādāta saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1). 

 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZPILDES KĀRTĪBA 

 

2.1. TIRGOTĀJS pārdod elektroenerģiju LIETOTĀJAM saskaņā ar LĪGUMU laikā no 

2019.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 31.martam, ievērojot LĪGUMA 2.2. punkta 

noteikumu. 

2.2. TIRGOTĀJS pārdod elektroenerģiju LIETOTĀJAM šī LĪGUMA ietvaros ar 

nosacījumu, ka spēkā ir sistēmas pakalpojumu līgums starp LIETOTĀJU un 

elektroenerģijas sistēmas operatoru, kura tīklam ir pieslēgtas LIETOTĀJA 

elektroietaises. 

 

3. ELEKTROENERĢIJAS CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 



3.1. Cena, par kādu TIRGOTĀJS pārdod un LIETOTĀJS pērk elektroenerģiju tiek 

noteikta: 

<…> EUR/kWh (bez PVN) viena laika zonā visu diennakti 

<…> EUR/kWh (bez PVN) dienas zonā, kas ir darba dienās laika periodā no plkst. 

07.00 līdz plkst. 08.00, no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 un no plkst. 20.00 līdz plkst. 

23.00; 

<…> EUR/kWh (bez PVN) maksimumstundu zonā, kas ir darba dienās laika periodā 

no plkst. 08.00 līdz plkst. 10.00 un no plkst. 17.00 līdz plkst. 20.00; 

         <…> EUR/kWh (bez PVN) nakts zonā, kas ir darba dienās laika periodā no plkst. 

23.00 līdz plkst. 07.00 un sestdienā un svētdienā visu diennakti. 

3.2. Norēķini par elektroenerģiju notiek reizi mēnesī par LIETOTĀJA faktiski patērēto 

elektroenerģijas apjomu atbilstoši komercuzskaites mēraparātu rādījumiem. 

3.3. Elektroenerģijas cenā ir ietverti visi tiesību aktos noteiktie nodokļi, tai skaitā 

Elektroenerģijas nodoklis, un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

Elektroenerģijas nodoklis Līgumā noteiktajās cenās ir iecenots atbilstoši spēkā 

esošajai Elektroenerģijas nodokļa likmei Līguma slēgšanas brīdī. Līdz ar izmaiņām 

Elektroenerģijas nodokļa likmē Pusēm ir tiesības prasīt Līgumā atrunātās 

elektroenerģijas cenas identiskas izmaiņas. 

3.4. Elektroenerģijas cena neietver obligāto iepirkumu komponentes un sistēmas 

pakalpojumu tarifus, ko LIETOTĀJS apmaksā papildus saskaņā ar sistēmas 

pakalpojumu līguma un šī LĪGUMA noteikumiem. 

3.5. TIRGOTĀJS sniedz LIETOTĀJAM balansēšanas pakalpojumu, un maksa par 

balansēšanas pakalpojumu ir ietverta elektroenerģijas cenā. 

3.6. Komercuzskaites mēraparātu lietošanas kārtība un ar to saistītie jautājumi tiek 

noteikti sistēmas pakalpojumu līgumā. Pēc sistēmas pakalpojumu līguma 

noslēgšanas LIETOTĀJS informē TIRGOTĀJU par komercuzskaites mēraparātu 

rādījumu nodošanas kārtību. 

3.7. Katra mēneša pirmajā datumā LIETOTĀJS nolasa komercuzskaites mēraparātu 

rādījumus– iepriekšējā mēneša patēriņu katrā komercuzskaites punktā un mēneša 

pirmajā darba dienā paziņo sistēmas operatoram vai TIRGOTĀJAM. 

3.8. Līdz kārtējā mēneša 10.datumam TIRGOTĀJS iesniedz LIETOTĀJAM rēķinu par 

iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju saskaņā ar komercuzskaites mēraparātu 

rādījumiem. PUSES vienojas, ka TIRGOTĀJS var iesniegt LIETOTĀJAM 

elektroniski sagatavotu rēķinu, nosūtot to uz e-pasta adresi: sabine@lsez.lv. 

TIRGOTĀJA izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas paraksts 

tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Rēķins tiks uzskatīts par 

iesniegtu nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā punktā norādīto e-pasta 

adresi. 

3.9. LIETOTĀJS samaksā rēķinu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc tā iesniegšanas. 

Rēķina apmaksas datums ir pilnas rēķinā norādītās maksājuma summas ieskaitīšanas 

diena TIRGOTĀJA bankas kontā. 

3.10. Komercuzskaites mēraparātu rādījumu savlaicīgas nepaziņošanas gadījumā 

LIETOTĀJS apmaksā rēķinu pēc visu iepriekšējo mēnešu, taču ne vairāk kā pēdējo 

12 (divpadsmit) mēnešu, vidējā patēriņa. Ja LIETOTĀJS ir apmaksājis rēķinu pēc 

iepriekšējo mēnešu vidējā patēriņa, tad TIRGOTĀJS pēc komercuzskaites 

mēraparātu rādījumu par faktisko patēriņu saņemšanas veic pārrēķinu. 



3.11. LIETOTĀJS nekavējoties informē TIRGOTĀJU, ja līdz kārtējā mēneša 10.datumam 

nav saņemts rēķins par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju. 

3.12. Ja TIRGOTĀJS līdz kārtējā mēneša 15.datumam nav saņēmis paziņojumu no 

LIETOTĀJA par rēķina nesaņemšanu, tiek uzskatīts, ka LIETOTĀJS savlaicīgi 

saņēmis rēķinu un viņam nav pretenziju pret rēķinā norādītajiem datiem. 

 

4. PUŠU SAVSTARPĒJĀS SAISTĪBAS 

 

4.1. PUSES apņemas ievērot Latvijas Republikas likuma „Elektroenerģijas tirgus 

likums”, Latvijas Republikas likuma „Enerģētikas likums”, Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumu Nr.50 „Elektroenerģijas 

tirdzniecības un lietošanas noteikumi” un citu Latvijas Republikā spēkā esošo 

normatīvo aktu prasības. 

4.2. PUSES apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām personām bez otras PUSES 

piekrišanas LĪGUMA noteikumus vai citu LĪGUMA izpildes gaitā iegūtu 

informāciju, izņemot gadījumus, kad atbilstoši apkopota informācija tiek sniegta 

tirgus darbības nodrošināšanai, rēķinu izrakstīšanai, kredītu kontrolei, parādu 

piedziņai, kā arī citus gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie 

tiesību akti. 

4.3. Elektroenerģiju patērējošie objekti var tikt izslēgti no LĪGUMA tikai PUSĒM par to 

rakstiski vienojoties sakarā ar to, ka elektroenerģijas cena šī LĪGUMA darbības 

laikam tika noteikta, ņemot vērā prognozējamo patēriņa apjomu un elektroenerģiju 

patērējošo objektu skaitu. Šis noteikums attiecas arī uz gadījumiem, kad mainās 

LIETOTĀJA tiesības attiecībā uz elektroenerģiju patērējošo objektu.  

4.4. Ja LIETOTĀJS vēlās pirkt elektroenerģiju citos objektos, kas nav norādīti LĪGUMA 

Pielikumā Nr.1, LIETOTĀJS par to informē TIRGOTĀJU. Šādā gadījumā atsevišķa 

PUŠU rakstiska vienošanās par objekta iekļaušanu LĪGUMĀ pēc tam, kad 

TIRGOTĀJS ir saņēmis LIETOTĀJA paziņojumu, nav nepieciešama, taču var tikt 

noslēgta, ja līdz ar to mainās citi LĪGUMA noteikumi (cenas noteikšanas princips, 

LIETOTĀJA pērkamās elektroenerģijas apjoms u.c.). Attiecības ar sistēmas 

operatoru LIETOTĀJS risina atsevišķi. 

 

4.5. LIETOTĀJS apņemas: 

4.5.1. noslēgt līgumu ar elektroenerģijas sistēmas operatoru par sistēmas 

pakalpojumiem LĪGUMA Pielikumā Nr.1 norādītajos objektos, ja tāds 

līgums nav jau noslēgts; 

4.5.2. pilnā apjomā apmaksāt TIRGOTĀJA izrakstītos rēķinus LĪGUMA 3.8. 

punktā minētajā termiņā, sedzot izdevumus par naudas līdzekļu pārskaitīšanu 

TIRGOTĀJAM; 

4.5.3. 10 (desmit) darba dienu laikā rakstveidā informēt TIRGOTĀJU 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; 

 

4.6. LIETOTĀJAM ir tiesības: 



4.6.1. saņemt no TIRGOTĀJA iegādāto elektroenerģiju nepārtraukti visā LĪGUMA 

darbības laikā; 

4.6.2. saņemt balansēšanas pakalpojumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

4.6.3. saņemt no TIRGOTĀJA normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas saistīta 

ar elektroenerģijas pārdošanu LIETOTĀJAM. 

 

4.7. TIRGOTĀJS apņemas: 

4.7.1. pārdot LIETOTĀJAM elektroenerģiju nepārtraukti visā LĪGUMA darbības 

laikā un par LĪGUMĀ noteikto cenu; 

4.7.2. LĪGUMA izpildes nodrošināšanai sadarboties ar elektroenerģijas sistēmas 

operatoru, kura tīklam ir pieslēgtas LIETOTĀJA elektroietaises; 

4.7.3. LĪGUMĀ noteiktajā termiņā iesniegt LIETOTĀJAM rēķinu par iepriekšējā 

mēnesī patērēto elektroenerģiju. 

 

4.8. TIRGOTĀJAM ir tiesības: 

4.8.1. elektroenerģijas tirdzniecību pārtraukt tikai stihiskas nelaimes, nepārvaramas 

varas rezultātā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsludinātas 

enerģētiskās krīzes ietvaros, kā arī pēc LĪGUMA laušanas saskaņā ar 

9.punktu; 
4.8.2. pieprasīt no LIETOTĀJA avansa maksājumu 1 (viena) mēneša vidējā 

maksājuma apmērā šādos gadījumos: 

4.8.2.1. ja LIETOTĀJS ir nokavējis TIRGOTĀJA izrakstīta rēķina apmaksu; 

4.8.2.2. ja LIETOTĀJS tiesību aktos noteiktā kārtībā atzīts par maksātnespējīgu. 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

 

5.1. Apmaksas kavējuma gadījumā LIETOTĀJS par katru nokavēto apmaksas dienu 

maksā TIRGOTĀJAM līgumsodu 0.05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā 

no laikā nesamaksātās summas. No saņemtajām summām TIRGOTĀJS vispirms 

dzēš līgumsodu (ja tāds ir), parādu par patērēto elektroenerģiju (ja tāds ir) un atlikušo 

summu ieskaita kārtējā maksājuma veikšanai. 

5.2. Vainīgā PUSE ir atbildīga otrai PUSEI par tiešajiem zaudējumiem, kas vainīgās 

PUSES vainas dēļ LĪGUMA neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā radušies 

otrai PUSEI. TIRGOTĀJS nav atbildīgs LIETOTĀJAM par to, ka tam nav iespējams 

pārdot elektroenerģiju sakarā ar to, ka LIETOTĀJAM nav spēkā esoša sistēmas 

pakalpojumu līguma vai sistēmas operators nesniedz LIETOTĀJAM sistēmas 

pakalpojumus no TIRGOTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ. 

 

 

6. LIETOTĀJA SAISTĪBA AR SISTĒMAS OPERATORU 

 

6.1. Parakstot šo LĪGUMU, LIETOTĀJS deleģē TIRGOTĀJU LIETOTĀJA vārdā 

norēķināties ar sistēmas operatoru par sistēmas pakalpojumiem un 

palīgpakalpojumiem, obligātā iepirkuma komponentēm. 

6.2. Parakstot šo LĪGUMU, LIETOTĀJS pilnvaro TIRGOTĀJU 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 LIETOTĀJA elektroenerģijas rēķinā un samaksu par LĪGUMA 6.1. 

punktā noteiktajiem pakalpojumiem LIETOTĀJS veic TIRGOTĀJAM vienlaicīgi ar 

apmaksu par elektroenerģiju, pamatojoties uz TIRGOTĀJA šajā LĪGUMĀ 

noteiktajā kārtībā izrakstītajiem rēķiniem. 

 

7. DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI 

 

7.1. Visas pretenzijas un strīdus, kas var rasties LĪGUMA izpildes laikā, PUSES risinās 

savstarpēju pārrunu ceļā. Strīdi, par kuriem nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiks 

izskatīti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tiesas vieta – pēc 

LIETOTĀJA piekritības. 

 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

 

8.1. PUSES nav atbildīgas par LĪGUMĀ noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja 

tā radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSES nevar paredzēt LĪGUMA slēgšanas brīdī, 

kā arī pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai 

blokādes dēļ (tālāk tekstā – nepārvaramas varas apstākļi). 

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. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā LĪGUMĀ noteikto saistību izpildes termiņš 

automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības 

laiku. 

8.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 5 (piecas) darba dienas, katrai 

PUSEI ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot otrai 

PUSEI. Šādā gadījumā PUSES līdz LĪGUMA izbeigšanai veic savstarpējos 

norēķinus. 

8.5. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ 

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu 

dokumentu. 

 

9. LĪGUMA LAUŠANA 

 

9.1. LIETOTĀJAM ir tiesības izbeigt LĪGUMU jebkurā laikā līdz attiecīgā kalendārā 

mēneša 5.datumam, rakstiski brīdinot TIRGOTĀJU, ka kalendārā mēneša pēdējā 

datumā līgums tiks izbeigts. 

9.2. TIRGOTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, par to rakstiski paziņojot 

LIETOTĀJAM: 

9.2.1. ja nav spēkā vai spēku zaudējis LĪGUMA 2.2.punktā minētais sistēmas 

pakalpojumu līgums; 

9.2.2. ja LIETOTĀJS nav apmaksājis vairāk kā vienu no TIRGOTĀJA izrakstītajiem 

rēķiniem, un šāda saistību neizpilde turpinās 20 (divdesmit) darba dienas pēc 

tam, kad TIRGOTĀJS par to ir rakstiski brīdinājis LIETOTĀJU. 



9.3. Jebkurā no gadījumiem, kad PUSE atkāpjas no LĪGUMA saskaņā ar LĪGUMA 9.1. 

un/vai 9.2. punktiem, LIETOTĀJS apmaksā TIRGOTĀJA izrakstītos rēķinus par 

saņemto elektroenerģiju līdz LĪGUMA izbeigšanās brīdim. 

 

10. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

 

10.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai LĪGUMA 

saistību izpildei. 

10.2. LĪGUMS var tikt papildināts ar pielikumiem pēc PUŠU rakstiskas savstarpējas 

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 6 (sešām) lapām, tai skaitā pielikums Nr.1 uz 

1 (vienas) lapas, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie LIETOTĀJA, bet otrs – pie 

TIRGOTĀJA. Abiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

11. LĪGUMA PIELIKUMI 

 

Līguma pielikums Nr.1 – elektroenerģiju patērējošo objektu saraksts - uz 1 lpp. 

 

 

 

12. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI: 

 

LIETOTĀJS: 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas  

pārvalde  

PVN reģ. Nr. LV90000329402 

Adrese: Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401 

Banka: „Swedbank” AS 

Kods: HABALV22 

Konts: LV12HABA0001407037000 

TIRGOTĀJS: 

<….> 
 

PVN reģ. 

Adrese:  

Banka:  

Kods:  

Konts:  

  

 

         

 Jānis Lapiņš                                                                                

 

 

 

 

  



Līguma pielikums Nr.1 
 

Elektroenerģiju patērējošo objektu saraksts 

 

Objekta nosaukums 

Objekta 

Nr. Objekta adrese 

ATTĪRĪŠANAS 

IEKĀRTAS 234687 Ostas piestātne Nr.27, Liepāja, LV-3401, Latvija 

BERNĀTU BĀKA 250284 Bernāti, Nīcas pag. Nīcas nov., LV-3416, Latvija 

   
DZELZCEĻA 

PĀRBRAUKTUVE 3553257 Oskara Kalpaka iela 115/121, Liepāja, LV-3405, Latvija 

OSTA 248542 Ziemas osta, Liepāja, LV-3401, Latvija 

OSTAS 

KAPTEIŅDIENESTS 248548 Vecā ostmala 59, Liepāja, LV-3401, Latvija 

PAPES BĀKA 248732 Pape, Rucavas pag. Rucavas nov., LV-3477, Latvija 

PĀRVALDE 234679 Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija 

SŪKNIS 246133 Pulvera iela 10, Liepāja, LV-3401, Latvija 

TILTS (DIENVIDU 

GARĀŽU) 243661 Oskara Kalpaka iela N/A, Liepāja, LV-3401, Latvija 

TILTS (ZIEMEĻU) 249130 Atmodas bulvāris N/A, Liepāja, LV-3401, Latvija 

TILTS DIENVIDU 

(SKOLA) 4004355 Oskara Kalpaka iela 125, Liepāja, LV-3405, Latvija 

TORNIS RADARU 246137 Oskara Kalpaka iela 119, Liepāja, LV-3401, Latvija 

VADLĪNIJA 

AIZMUGURĒJĀ 243665 Turaidas iela 8c, Liepāja, LV-3401, Latvija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


