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NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.2 

 

1. Jautājums: 

Lūdzam papildināt Lietotāja pienākumu sadaļu ar šādu apakšpunktu: 

“Nekavējoties informēt Tirgotāju, ja nav savlaicīgi saņemts rēķins par iepriekšējā mēnesī 

patērēto elektroenerģiju”. 

 

2. Jautājums: 
Lūdzam papildināt Tirgotāja tiesības ar sekojošu apakšpunktu: 

„ja Lietotājs 12 (divpadsmit) mēnešus ir kavējis ikmēneša maksājumu par vismaz 5 (piecām) dienām, 

un šāda saistību neizpilde turpinās 10 (desmit) dienas pēc tam, kad Tirgotājs par to ir rakstiski brīdinājis 

Lietotāju, Tirgotājam ir tiesības informēt sistēmu operatoru par Līguma 6.1.apakšpunktā minētā 

deleģējuma atsaukšanu un pārtraukt norēķinus ar sistēmas operatoru Lietotāja vārdā par sistēmas 

pakalpojumiem un palīgpakalpojumiem, kā arī par obligātā iepirkuma komponentēm“. 

 

3.   Jautājums: 

 Lūdzam izslēgt no Līguma redakcijas 5.4.punktu, jo saskaņā ar šo Līgumu Piegādātājs tikai 

pārdod noteikto elektroenerīgas apjomu par pielīgto cenu, nevis nodrošina elektroenerģijas 

piegādi uz objektu. Elektroenerģijas piegādi uz Lietotāja objektiem nodrošina sistēmas 

operators, ar kuru ir noslēdzams cits līgums, proti, par sistēmas pakalpojumiem. Tādejādi 

attiecīgā nosacījuma iekļaušana būtu pamatota līguma par sistēmas pakalpojumiem, nevis šajā 

Līguma.  

 

4.   Jautājums:  

 Aicinām Līguma 5.3.punktā izmantot Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumu Nr.50 

„Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi“ 87.punktā ietverto terminu 

„nokavējuma maksa“. 

 

5.  Jautājums: 

Lūdzam 6.3.punktu izteikt šādā redakcijā: 

„Katra Puse ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iesepējams 

izpildīt tādēl, ka otrai Pusei Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās 

sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības un 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.“ 

 

6.   Jautājums  

Piedāvājam Līguma 9.4.punktu izteikt šādā redakcijā: 

„Tirgotājam ir tiesības pārtarukt pārdot elektroenerģiju Lietotājam un izbeigt Līgumu šādos 

gadījumos“: 

❖ 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; 

❖ Ja nav spēkā vai zaudējis Lietotāja Sistēmas pakapojuma līgums ar sistēmas operatoru vai 

ja Tirgotājs no sistēmas operatora saņem informāciju par tirgotāja maiņu. Šādos gadījumos 

Tirgotājs paziņojumu par Līgumu izbeigšanu Lietotājam nesūtra.“ 

 

Atbilde: 

Izvērtējot iesniegtos Kandidāta precizējums attiecībā uz Līgumu, komisija pieņēma lēmumu 

neveikt ierosinātos Līguma precizējums, jo esoša Līguma redakcija nekādi neierobežo 



pretendentu dalības loku, kā arī nekādi citādi neierobežo Pretendenta tiesības uz Līguma izpildi 

un pakalpojuma sniegšanu Pasūtītājam.  


