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2019. gada 14. janvārī, Rīgā 
I daļa Līguma pamatnoteikumi 
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UZŅĒMUMA NOSAUKUMS SIA INTER RAO LATVIA 

REĢISTRĀCIJAS NR., PVN MAKSĀTĀJA NR. 40103268639 LV40103268639 

JURIDISKĀ ADRESE Gustava Zemgala gatve 76, Rīga, LV-1039 

TĀLRUNIS, E-PASTA ADRESE +371 67114470 info@interrao.lv 

SAZIŅAS VEIDS (izvēlēties vienu vai vairākus) ☐ Pa pastu X  Pa e-pastu 
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UZŅĒMUMA NOSAUKUMS Akciju sabiedrība „Attīstības finanšu institūcija Altum” 

REĢISTRĀCIJAS NR., PVN MAKSĀTĀJA NR. 50103744891 LV50103744891 

JURIDISKĀ ADRESE Doma laukums 4, Rīga, LV-1050 

TĀLRUNIS, E-PASTA ADRESE +371 6777 4010  dainis.reigass@altum.lv 

SAZIŅAS VEIDS (izvēlēties vienu vai vairākus) ☐ Pa pastu X  Pa e-pastu 
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OBJEKTA ADRESE, UZSKAITES PUNKTS 

LIETOTĀJA elektroenerģiju patērējošs objekts (objekti), kuriem sistēmas 
operators atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošina elektroapgādi līdz 

LIETOTĀJA elektroietaišu robežai un veic LIETOTĀJA patērētās elektroenerģijas 
uzskaiti. 
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VIENA LAIKA ZONA Katru dienu 24 stundas diennaktī 0.05550 EUR/kWh 

KOPĒJĀ LĪGUMA SUMMA Par 615 240 kwh 34 145.82 EUR bez PVN 
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NORĒĶINU PERIODS Viens kalendārais mēnesis 

RĒĶINA IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ Līdz 10. (desmitajai) dienai no norēķinu perioda beigām 

RĒĶINA IESNIEGŠANAS VEIDS (izvēlēties vienu vai vairākus) ☐ Pa pastu X Pa e-pastu 

NORĒĶINU TERMIŅŠ 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas 

NORĒĶINU VEIDS pārskaitījums uz TIRGOTĀJA bankas kontu 

TIRGOTĀJA REKVIZĪTI RĒĶINU APMAKSAI 
AS SEB BANKA, UNLALV2X, LV23UNLA0050020995311 
AS SWEDBANK, HABALV22, LV76HABA0551027448097 

NOKAVĒJUMA PROCENTI PAR NORĒĶINU TERMIŅA 
KAVĒŠANU 

0,15% no pamatparāda summas par katru kavējuma dienu, bet nepārsniedzot 
10% no pamatparāda summas 

   

LĪ
G

U
M

A
 

N
O

SA
C

ĪJ
U

M
I LĪGUMA TERMIŅŠ (SPĒKĀ ESAMĪBAS PERIODS) No 2019. gada 14. janvāra līdz 2020. gada 31. janvārim 

ELEKTROENERĢIJAS TIRDZNIECĪBAS PERIODS No 2019. gada 1. februāra plkst. 00:00 līdz 2020. gada 31. janvārim plkst. 24:00 

ATLĪDZĪBA PAR LĪGUMA IZBEIGŠANU PIRMS TERMIŅA līdz LĪGUMA izbeigšanai izrakstīto rēķinu summa dalīta ar izrakstīto rēķinu skaitu 
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X  Pušu kontaktpersonas (LĪGUMA pielikums Nr. 1) 

LĪGUMS SASTĀV NO ŠĀDĀM DAĻĀM: I (PIRMĀ) DAĻA, KAS IETVER LĪGUMA PAMATNOTEIKUMUS; II (OTRĀ) DAĻA, KAS IETVER LĪGUMA VISPĀRĒJOS 
NOTEIKUMUS; LĪGUMA PIELIKUMI. PERSONA, KURA LIETOTĀJA VĀRDĀ PARAKSTĀS, APSTIPRINA, KA IR PILNVAROTA PARAKSTĪT ŠO LĪGUMU, KA IZLASĪJA UN 
SAPRATA LĪGUMA NOTEIKUMUS, IEPAZINĀS AR LIETOTĀJA TIESĪBĀM UN PIENĀKUMIEM, KA ŠAI PERSONAI BIJA IESPĒJA TOS INDIVIDUĀLI PĀRRUNĀT AR 
TIRGOTĀJU VAI TĀ PILNVAROTU PERSONU, UN TIEM PIEKRĪT. LIETOTĀJS IR PILNĪBĀ ATBILDĪGS PAR LĪGUMĀ NORĀDĪTAJIEM UN UZ LĪGUMA PAMATA 
TIRGOTĀJAM VAI TREŠAJĀM PERSONĀM IESNIEGTAJIEM DATIEM, PAZIŅOJUMU UN INFORMĀCIJAS PAREIZĪBU. 
 
 

TIRGOTĀJA VĀRDĀ: 
 
 
 

___________________________________________________________ 
(Pāvels Sosņickis, rīkotājdirektors) 

 
 
ELEKTROENERĢIJAS PIRKŠANAS - PĀRDOŠANAS LĪGUMS PARAKSTĪTS 
ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA 
ZĪMOGU 

LIETOTĀJA VĀRDĀ: 
 

 
 

___________________________________________________________ 
(Reinis Bērziņš, valdes priekšsēdētājs) 

 
 



II daļa Līguma vispārējie noteikumi 

1. Līguma priekšmets. Atbilstoši LĪGUMA noteikumiem un nosacījumiem 
LIETOTĀJS apņemas pirkt un pērk, bet TIRGOTĀJS pārdod LIETOTĀJAM 
elektroenerģiju OBJEKTU apgādei, kā arī veic tiesību aktos noteiktās darbības 
elektroenerģijas balansēšanas pakalpojumu nodrošināšanai. LIETOTĀJA 
pienākums ir apmaksāt LĪGUMA ietvaros pārdoto elektroenerģiju. 

2. Objekti. TIRGOTĀJS pārdod elektroenerģiju visiem LIETOTĀJA OBJEKTIEM, 
pamatojoties uz informāciju, kuru sadales sistēmas operators AS „Sadales 
Tīkls”, reģistrācijas numurs 40003857687, juridiskā adrese Šmerļa iela 1, 
Rīga (turpmāk tekstā – SSO), sniedz TIRGOTĀJAM par SSO uzskaitē esošiem 
OBJEKTIEM. Informācija par OBJEKTIEM aktualizējama ik mēnesi pirms 
kārtēja rēķina iesniegšanas LIETOTĀJAM. 

3.  Elektroenerģijas cena. Elektroenerģijas pirkuma maksa (cena) ir norādīta 
LĪGUMA PAMATNOTEIKUMOS. Elektroenerģijas cenā ir ietvertas izmaksas 
par balansēšanas pakalpojumu un visi Latvijas Republikas tiesību aktos 
noteiktie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (PVN). 
Gadījumā, ja tiek koriģētas (grozītas) Latvijas Republikas tiesību aktos 
noteikto nodokļu vai nodevu likmes, to maksāšanas, administrēšanas vai 
atbrīvojumu un atvieglojumu piemērošanas kārtība, kas tiešā veidā ietekmē 
elektroenerģijas cenu (piem., Elektroenerģijas nodoklis), Tirgotājam ir 
tiesības veikt līdzvērtīgas izmaiņas LĪGUMĀ norādītajā elektroenerģijas cenā. 
Ne vēlāk kā divus mēnešus pirms paredzamajām cenas izmaiņām TIRGOTĀJS 
par to paziņo LIETOTĀJAM. Ja LIETOTĀJS nepiekrīt cenas izmaiņām, tam ir 
tiesības ar vienpusēju lēmumu izbeigt šo LĪGUMU, par to paziņojot 
TIRGOTĀJAM ne vēlāk kā 21 dienu pirms LĪGUMA izbeigšanas dienas. Šajā 
gadījumā netiek piemērotas LĪGUMĀ norādītās sankcijas par LĪGUMA 
izbeigšanu pirms termiņa. 

4. Elektroenerģijas uzskaite. LIETOTĀJAM pārdotās un viņa izlietotās 
elektroenerģijas apjoma uzskaiti veic SSO tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 
SSO nodrošina TIRGOTĀJAM informāciju par LIETOTĀJA mēneša un 
faktiskajiem ikstundas datiem līdz nākamā mēneša 10. datumam. SSO 
iesniegtā informācija ir pamats LIETOTĀJAM pārdotās elektroenerģijas 
aprēķinam un rēķina sastādīšanai par elektroenerģijas patēriņu. LIETOTĀJS 
piekrīt tā patēriņa datu apmaiņai starp TIRGOTĀJU un SSO. Gadījumā, ja SSO 
vēlāk iesniedzis informāciju, kas ir pamats pārdotās elektroenerģijas 
aprēķina koriģēšanai, TIRGOTĀJS veic LIETOTĀJAM pārdotās elektroenerģijas 
apjoma korekciju nākamā norēķinu perioda rēķinā. 

5. Norēķini. Norēķinu periods ir viens kalendārais mēnesis. LIETOTĀJA 
pienākums ir pilnā apjomā apmaksāt TIRGOTĀJA izrakstītos rēķinus LĪGUMĀ 
norādītajā termiņā, sedzot arī izdevumus par naudas līdzekļu pārskaitīšanu 
TIRGOTĀJAM. LIETOTĀJA pienākums ir nekavējoties informēt TIRGOTĀJU, ja 
līdz 15. (piecpadsmitajam) datumam nav saņemts rēķins par iepriekšējā 
mēnesī patērēto elektroenerģiju. Ja LIETOTĀJS neinformē TIRGOTĀJU piecu 
dienu laikā pēc šī punktā minētā termiņa izbeigšanās, uzskatāms, ka 
LIETOTĀJS ir saņēmis rēķinu paredzētajā termiņā un LIETOTĀJAM nav tiesību 
atsaukties uz rēķina nesaņemšanu kā uz maksājuma kavējuma ieganstu. 
Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Rēķina 
apmaksas datums ir pilnas rēķinā norādītās summas ieskaitīšanas diena 
TIRGOTĀJA norādītajā norēķinu kontā. Norēķinu kārtība un veids tiek 
noteikts LĪGUMĀ. Ja LIETOTĀJS nepiekrīt TIRGOTĀJA iesniegtajam rēķinam 
vai piekrīt tam tikai daļēji, LIETOTĀJS rakstveidā informē par to TIRGOTĀJU 
ne vēlāk kā PEICU darba dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža, norādot 
paziņojumā arī nepiekrišanas iemeslus. Nepiekrišana rēķinam nekavē rēķina 
apmaksu un neaptur kavējuma procentu piemērošanu, gadījumā, ja rēķins 
netiek savlaicīgi apmaksāts. Jebkurā gadījumā LIETOTĀJAM ir pienākums 
apmaksāt to rēķina daļu, pret kuru LIETOTĀJS nav iesniedzis nekādus 
iebildumus. TIRGOTĀJS izskata LIETOTĀJA paziņojumu un informē LIETOTĀJU 
par savas pārbaudes rezultātiem 10 dienu laikā no attiecīgā LIETOTĀJA 
paziņojuma saņemšanas brīža. Šis termiņš nav ieskaitāms rēķina apmaksas 
kavējumā, ja iebildumi atzīti par pamatotiem. 

6. Maksājumu nodrošināšanas garantijas. Ja LIETOTĀJS LĪGUMA darbības 
laikā ir atkārtoti kavējis maksājuma veikšanu ilgāk par 10 (desmit) darba 
dienām, kā arī gadījumā, ja LIETOTĀJAM ir pasludināts maksātnespējas 
process vai ierosināts tā tiesiskās aizsardzības process, tas tiek likvidēts vai 
reorganizēts un saskaņā ar reorganizācijas plānu tiks likvidēts, TIRGOTĀJAM 
ir tiesības pieprasīt LIETOTĀJAM veikt priekšapmaksu mēneša vidējā 
maksājuma apmērā, noteikt īsākus norēķinu termiņus vai pieprasīt iesniegt 
līgumsaistību pienācīgas izpildes nodrošinājumu. LIETOTĀJA maksājumi tiek 
sadalīti šādā secībā: (I) LIETOTĀJAM pārdotās elektroenerģijas apmaksa; (II) 
LĪGUMĀ paredzēto sankciju samaksa.  

 

7. Atbildība. TIRGOTĀJS nav atbildīgs par elektroenerģijas pārvades vai piegādes 
pārtraukšanu LIETOTĀJAM, ja elektroenerģijas pārsūtīšana līdz tīkliem vai īpašuma robežās 
ir pārtraukta vai ierobežota ar SSO lēmumu vai cita ar TIRGOTĀJA darbību vai bezdarbību 
nesaistīta iemesla dēļ. Par elektroenerģijas plūsmu vadību pārvades un sadales sistēmā 
atbild elektroapgādes sistēmas operatori. 
Par katru rēķina apmaksas termiņa kavēšanas dienu TIRGOTĀJAM ir tiesības pieprasīt no 
LIETOTĀJA nokavējuma procentus LĪGUMĀ noteiktā apmērā. 
Gadījumā, ja LIETOTĀJS ir nokavējis LĪGUMĀ noteikto maksājumu saistību termiņu un 
nokavējums ir sasniedzis 30 (trīsdesmit) dienas TIRGOTĀJAM ir tiesības bez papildu 
brīdinājuma iesniegt prasību tiesā par parāda piedziņu, kā arī parāda atgūšanai 
TIRGOTĀJAM ir tiesības piesaistīt parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju. 

8. Atbildības ierobežošana. Līgumslēdzēji atbild par savu LĪGUMĀ noteikto saistību un 
pienākumu izpildi un neizpildi. Līgumslēdzēji var tikt pilnīgi vai daļēji atbrīvoti no atbildības 
par ar LĪGUMU pieņemto saistību neizpildi vai to nepilnīgu izpildi nepārvaramas varas (force 
majeure) apstākļu dēļ, par kuru iestāšanos tā nekavējoties informē otru Līgumslēdzēju. 
 
9. Saistību izpildes apturēšana. TIRGOTĀJAM, 5 (piecas) dienas iepriekš brīdinot 
LIETOTĀJU, ir tiesības izbeigt vai ierobežot elektroenerģijas piegādi tajos gadījumos, kad: (I) 
LIETOTĀJS noteiktā kārtībā un termiņos nav norēķinājies ar TIRGOTĀJU par pārdoto 
elektroenerģiju; un (vai) (II) LIETOTĀJS nav iesniedzis maksājumu nodrošināšanas garantijas, 
ja TIRGOTĀJS tādas ir pieprasījis uz LĪGUMĀ noteiktā pamata. Apturot elektroenerģijas 
piegādi, TIRGOTĀJS tiesību aktos noteiktajā kārtībā var dot rīkojumu SSO atslēgt LIETOTĀJU 
no elektroapgādes tīkla. Pēc tam, kad LIETOTĀJS ir izpildījis visas no LĪGUMA izrietošas 
parāda saistības (t.sk. LĪGUMĀ noteiktās sankcijas) un ziņojis par to TIRGOTĀJAM, 
TIRGOTĀJS vienas darba dienas laikā nosūta paziņojumu SSO par atslēgšanas procedūras 
pārtraukšanu vai elektroenerģijas piegādes atjaunošanu. SSO atjauno elektroenerģijas 
piegādi LIETOTĀJAM atbilstoši SSO darbību reglamentējošiem tiesību aktiem. 
 
10. Līguma derīgums. LĪGUMS stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir derīgs 
līdz tajā norādītā termiņa beigām. Attiecībā uz LĪGUMĀ noteiktajām maksājumu saistībām 
LĪGUMS ir spēkā līdz šādu saistību pilnīgai izpildei.  
 
11. Līguma izbeigšana pirms termiņa. LĪGUMS var tikt izbeigts pirms termiņa šādos 
gadījumos: (I) Līgumslēdzējiem savstarpēji vienojoties; (II) Līgumslēdzējam iesniedzot 
paziņojumu par LĪGUMA izbeigšanu otram Līgumslēdzējam ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) 
dienas pirms paredzamās LĪGUMA izbeigšanas dienas, gadījumā ja pēc Līguma noslēgšanas 
būtiski pieaug/samazinās elektroenerģijas iepirkuma cena elektroenerģijas cena Nord Pool 
Spot biržā un šādas cenas izmaiņas saglabājas ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, 
samaksājot LĪGUMĀ noteikto atlīdzību par LĪGUMA izbeigšanu pirms termiņa, (III) būtiska 
otrā Līgumslēdzēja LĪGUMA pārkāpuma dēļ ar vienas no Līgumslēdzējiem paziņojumu, ja 
tāds paziņojums tiek iesniegts otrajam Līgumslēdzējam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas 
pirms paredzamās izbeigšanas dienas, vainīgajam Līgumslēdzējam piemērojot LĪGUMĀ 
noteikto sankciju – atlīdzības samaksu par LĪGUMA izbeigšanu pirms termiņa, ja vainīgais 
Līgumslēdzējs pēc paziņojuma saņemšanas 5 (piecu) dienu laikā nav novērsis paziņojumā 
norādītos pārkāpumus; (IV) LĪGUMS tiek pārtraukts automātiski, bez soda sankcijām, ja 
LIETOTĀJAM ir pārtrauktas (izbeigtas) objekta nomas/pārvaldības tiesības; (V) Atlīdzība par 
LĪGUMA pirmstermiņa izbeigšanu tiek aprēķināta saskaņā ar šādu formulu: 
A = (Rēķ1,+Rēķ2+Rēķn) / n, kur         
A – atlīdzības summa; 
Rēķ1 – pirmajā Līguma darbības mēnesī izrakstīta rēķina par elektroenerģiju summa; 
Rēķ2 – otrajā Līguma darbības mēnesī izrakstītā rēķina par elektroenerģiju summa; 
Rēķn – n-tajā Līguma darbības mēnesī izrakstītā rēķina par elektroenerģiju summa. 
n - izrakstīto rēķinu skaits 
 
12. Paziņojumi, lūgumi un sūdzības. Visi Līgumslēdzēju paziņojumi, kas saistīti ar LĪGUMU 
un tā izpildi uzskatāmi par iesniegtiem saskaņā ar LĪGUMU, ja tie nosūtīti otrajam 
Līgumslēdzējam rakstveidā vai elektroniski, izmantojot LĪGUMĀ norādīto 
kontaktinformāciju. 
 
13. Konfidencialitāte. 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, kā arī citus gadījumus, kad 
informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie tiesību akti. 
 
14. Strīdu risināšana un piemērojamie likumi. Pusēm ir saistoši visi tiesību aktos noteiktie 
pienākumi un tiesības, kas noteiktas Elektroenerģijas tirgus likumā, Enerģētikas likumā, 
likumā Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem, Elektroenerģijas tirdzniecības un 
lietošanas noteikumos un citos Latvijas Republikā piemērojamos tiesību aktos, ciktāl tās nav 
īpaši noteiktas šajā Līgumā. Visi strīdi, kuri izriet no šī LĪGUMA vai ir ar to saistīti, ja 
Līgumslēdzējiem, savstarpēji vienojoties nav izdevies tos atrisināt, tiek izšķirti Latvijas 
Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā. 
 
15. Pārējie noteikumi. Ja LĪGUMA VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI ir pretrunā ar LĪGUMA 
PAMATNOTEIKUMIEM, Līgumslēdzēji rīkojas saskaņā ar LĪGUMA PAMATNOTEIKUMIEM. 
LIETOTĀJAM ir pienākums nepārdot un bez atlīdzības nenodot LĪGUMA ietvaros pārdoto 
elektroenerģiju, izņemot tā apakšlietotājiem, kuri patērē elektroenerģiju LIETOTĀJA 
elektroenerģiju patērējošajos objektos. 
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