
ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDES LĪGUMS 

periodam no 01.10.2019. līdz 31.03.2020. (ieskaitot) 

 
RPA „Rīgas gaisma” piešķirtais Līguma reģ.Nr. RG-19-57-lī 

SIA „Enefit” piešķirtais Līguma reģ.Nr. ____________________ 

 

Rīgā                                       2019.gada 09.septembrī 

 

Ievērojot Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošo noteikumu Nr. 114 “Rīgas pilsētas 

pašvaldības nolikums” 110. punktu, 

Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma”, Brīvības ielā 145, Rīgā, LV-1012, direktora 

Jāņa Drulles personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Rīgas domes 2010.gada 14.decembra nolikumu 

Nr.84, „Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” nolikums” un Rīgas domes priekšsēdētāja 

2016.gada 8.novembra lēmumu Nr.4449 „Par Jāņa Drulles iecelšanu Rīgas pašvaldības aģentūras 

„Rīgas gaisma” direktora amatā” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses un 

SIA “Enefit”, reģistrācijas Nr. 40003824046, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Bethera un valdes 

locekļa Klāva Poriķa personās, kuri rīkojas, pamatojoties uz statūtiem (turpmāk – Tirgotājs), no 

otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Puses), pamatojoties uz Rīgas domes Plānošanas 

iepirkumu un kontroles nodaļas rīkotā atklātā konkursa, identifikācijas Nr. RD PIKN 2018/14 

(turpmāk – Konkurss), rezultātā 20.11.2018. noslēgto vispārīgo vienošanos Nr. RD-18-849-lī 

(turpmāk – Vienošanās), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):  

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ 

1.1. Līguma priekšmets ir elektroenerģijas (turpmāk – Prece) tirdzniecība, ievērojot 

20.11.2018. Vienošanās Nr. RD-18-849-lī noteikumus. 

1.2. Līgums stājās spēkā 01.10.2019. un ir spēkā 6 (sešus) mēnešus. 

 

2. LĪGUMA SUMMA, CENAS, APJOMI UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līguma summa, ņemot vērā Pasūtītāja veiktos pasūtījumus, saskaņā ar Līguma 

2.2. apakšpunktā norādītajām Preces vienības cenām ir EUR 905 465.08 bez pievienotās vērtības 

nodokļa (turpmāk – PVN) un PVN 21% EUR 190 147.67, kopā EUR 1 095 612.75 ar PVN, kas 

aprēķināta, ņemot vērā Preces plānoto apjomu, kas noteikts Līguma 2.2. apakšpunktā. 

2.2. Plānotie elektroenerģijas apjomi 6 (sešiem) mēnešiem un cenas, par kādām Tirgotājs 

pārdod Pasūtītājam elektroenerģiju, tiek fiksēti visā Līguma darbības laikā un ir šādi: 

Nr. 

p.k. 
Tarifs 

Viena MWh 

cena EUR bez 

PVN 

Plānotais 

patēriņš 

MWh 

Summa visam 

apjomam EUR 

bez PVN 

= [3] x [4] 

[1] [2] [3] [4] [5] 

1. “A” viena laika zona – visās dienās, 

visu diennakti 

49.42 843.125 41 667.24 

2. “B” dienas zona – darbdienās no plkst. 

7.00 līdz 8.00, no plkst. 10.00 līdz 17.00 

un no plkst. 20.00 līdz 23.00 

74.13 3 285.625 243 563.38 

3. “C” maksimumstundu zona – 

darbdienās no plkst. 8.00 līdz 10.00 un 

no plkst. 17.00 līdz 20.00 

74.13 1 614.375 119 673.62 

4. “D” nakts un nedēļas nogales zona – 

darbdienās no plkst. 23.00 līdz 7.00, 

sestdienās, svētdienās un svētku dienās 

– visu diennakti 

37.07 13 503.125 500 560.84 

 

5. Kopējā summa visam Pasūtītāja apjomam visos tarifos 

(A + B + C + D), EUR bez PVN 

905 465.08 



2.3. Puses vienojas Līguma darbības laikā izmantot Līguma 2.2. apakšpunktā norādītās laika 

zonas un norēķiniem piemērot attiecīgām zonām noteiktās cenas, vadoties no faktiskās izpildes 

apjomiem. 

2.4. Elektroenerģijas cena neietver obligāto iepirkumu komponentes un sistēmas 

pakalpojumus, kurus Pasūtītājs apmaksā saskaņā ar elektroenerģijas sistēmas operatoru noslēgtā 

sistēmas pakalpojumu līguma noteikumiem. 

2.5. Līguma 2.2. apakšpunktā noteiktajās cenās iekļauta balansēšanas pakalpojuma cena, ar 

elektroenerģijas tirdzniecību saistītās izmaksas un visi nodokļi un maksas, izņemot pievienotās 

vērtības nodokli, kas jāapmaksā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  

2.6. Maksa par Līguma 4.1.5. apakšpunktā noteiktajiem pakalpojumiem un obligātā 

iepirkuma komponentēm tiek iekļauta Pasūtītāja elektroenerģijas rēķinā un samaksu par Līguma 

4.1.5. apakšpunktā noteiktajiem pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm Pasūtītājs veic 

Tirgotājam vienlaicīgi ar apmaksu par elektroenerģiju, pamatojoties uz Tirgotāja šajā Līgumā 

noteiktajā kārtībā izrakstītajiem rēķiniem. 

2.7. Tirgotājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā 

(turpmāk – elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā 

“Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu. Izrakstot rēķinu 

Izpildītājs norāda šādus rekvizītus: 

 Saņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība 

 Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

 NMR kods: 90011524360 

 PVN reģ. Nr. LV90011524360 

 Konts: LV02NDEA0021200020010 

 Bankas kods: NDEALV2X 

 Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

 RD iestāde: RPA “Rīgas gaisma” 

 RD iestādes adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012 

 RD iestādes kods: 230 

2.8. Tirgotājs elektroniskajā rēķinā iekļauj kopsavilkumu par elektroenerģijas patēriņu rēķinā 

norādītajā periodā pa laika zonām (A, B, C, D) attiecībā uz visiem Pasūtītāja objektiem kopā, 

norādot katrai laika zonai patēriņa apjomus: 1) KWh un 2) EUR bez PVN: 

 KWh EUR bez PVN 

“A” viena laika zona – visās dienās, visu diennakti   

“B” dienas zona – darbdienās no plkst. 7.00 līdz 8.00, no plkst. 10.00 

līdz 17.00 un no plkst. 20.00 līdz 23.00 

  

“C” maksimumstundu zona – darbdienās no plkst. 8.00 līdz 10.00 un 

no plkst. 17.00 līdz 20.00 

  

“D” nakts un nedēļas nogales zona – darbdienās no plkst. 23.00 līdz 

7.00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās – visu diennakti 

  

(Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Tirgotājam šajā apakšpunktā minētos datus norādīt lielākā 

detalizācijas pakāpē, piemēram, par katru Pasūtītāja objektu), veicot nepieciešamos labojumus/ 

precizējumus šī apakšpunkta redakcijā). 

2.9. Elektroniskos rēķinus apmaksai Tirgotājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no 

sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

2.9.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Tirgotāja norēķinu sistēmu un pašvaldības 

vienoto informācijas sistēmu (WEB API); 

2.9.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi XML formātā; 

2.9.3. izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu  portālā http://www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana”. 

2.10. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā 

rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti. 
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2.11. Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienu laikā 

no dienas, kad Tirgotājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portāla www.eriga.lv 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu. Norēķinu 

aprēķini veicami, vadoties pēc Pasūtītāja faktiski patērētās elektroenerģijas apjoma. 

2.12. Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad 

Tirgotājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai 

informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar 

nosacījumu, ka Tirgotājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu 

elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai.  

2.13. Tirgotājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 

elektroniskā rēķina apstrādes statusam.  

2.14. Ja Tirgotājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu 

elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Tirgotājam ir 

pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko 

rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Tirgotājs ir 

iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

2.15. Ja mainās Pasūtītāja elektroenerģiju patērējošo objektu juridiskais statuss, Pasūtītāja 

tiesības attiecībā uz objektu, kā arī, ja Pasūtītājs vēlas pirkt elektroenerģiju papildu Pasūtītāja 

objektiem, Pasūtītājs par to informē Tirgotāju, nosūtot atbilstošu paziņojumu (turpmāk – 

Paziņojums). Ja Tirgotājs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Paziņojuma nosūtīšanas pa pastu dienas 

Pasūtītājam rakstveidā neiesniedz pamatotas iebildes Paziņojumā norādītā elektroenerģijas piegādes 

apjoma izmaiņām, Paziņojums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un Tirgotājam Paziņojumā 

norādītajiem Pasūtītāja objektiem elektroenerģija jāpiegādā vai elektroenerģijas piegāde jāpārtrauc. 

2.16. Attiecības ar sadales sistēmas operatoru Pasūtītājs risina atsevišķi. 

 

3. ELEKTROENERĢIJAS UZSKAITE 

3.1. Pasūtītāja patērētās elektroenerģijas un jaudas uzskaiti atbilstoši uzskaites vietās 

uzstādītās uzskaites sistēmas rādījumiem veic elektroenerģijas sistēmas operators, pie kura tīkla 

Pasūtītājs ir pieslēgts.  

3.2. Puses vienojas, ka tām ir saistoši elektroenerģijas sistēmas operatora sagatavotie 

ziņojumi, kuros norādīti uzskaites sistēmas rādījumi un citi ar elektroenerģijas uzskaiti saistītie dati, 

un Tirgotājs šo informāciju un datus izmantos, izrakstot Pasūtītājam attiecīgu rēķinu. 

3.3. Pasūtītājs apņemas stingri ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās 

prasības attiecībā uz mēraparātu verificēšanu un atbilstības novērtēšanu, kā arī mēraparātu plombu 

uzstādīšanu un saglabāšanu. 

 

4. TIRGOTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

4.1. Tirgotāja pienākumi:  

4.1.1. pārdot elektroenerģiju par Līguma 2.2. apakšpunktā noteikto elektroenerģijas cenu; 

4.1.2. sniegt balansēšanas pakalpojums un  elektroenerģijas cenā iekļaut balansēšanas 

pakalpojuma cenu; 

4.1.3. izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam rēķinu par patērēto elektroenerģiju 10 (desmit) 

darbdienu laikā pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumu saņemšanas. Ja pirms rēķina izrakstīšanas 

un nosūtīšanas, Pasūtītājs ir veicis avansa maksājumus, tad Tirgotājs samazina nosūtāmā rēķina 

maksājamās summas apmēru par avansā samaksāto summu. Tirgotāja rēķinos norādītais apmaksas 

termiņš nevar būt mazāks par Līguma 2.11. apakšpunktā noteikto termiņu;  

4.1.4. izslēgts; 

4.1.5. parakstot Līgumu Pasūtītājs deleģē Tirgotāju Pasūtītāja vārdā norēķināties ar 

elektroenerģijas sistēmas operatoru par sistēmas pakalpojumiem un palīgpakalpojumiem, kā arī 

obligātā iepirkuma komponentēm; 

4.1.6. parakstot Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Tirgotāju informēt elektroenerģijas sistēmas 

operatoru par Līguma 4.1.5. apakšpunktā paredzēto deleģējumu, kā arī saņemt no elektroenerģijas 

http://www.eriga.lv/


sistēmas operatora informāciju par sistēmas pakalpojumu līgumā starp Pasūtītāju un sistēmas 

operatoru noteiktajām cenām Līguma 4.1.5. apakšpunktā noteiktajiem pakalpojumiem; 

4.1.7. 10 (desmit) dienu laikā rakstveidā informēt Pasūtītāju par sava uzņēmuma juridiskā 

statusa, nosaukuma, adreses, u.c. rekvizītu maiņu. Šāds rakstisks paziņojums kļūst par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

4.2. Tirgotāja tiesības: ja Tirgotājs savlaicīgi nesaņem komercuzskaites mēraparātu 

rādījumus, tam ir tiesības izrakstīt rēķinu Pasūtītājam pēc iepriekšējo mēnešu, taču ne vairāk kā 

pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu, vidējā patēriņa. 

4.3. Tirgotāja kontaktpersona/-s: valdes loceklis Klāvs Poriķis, mob. tālr.: 29156272, e-

pasta adrese: klavs.porikis@enefit.lv (Līguma jautājumos), norēķinu vadītāja Laura Jakovele, mob. 

tālr.: 29689272, e-pasta adrese: laura.jakovele@enefit.lv.  

 

5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

5.1. Pasūtītāja pienākumi:  

5.1.1. apmaksāt patērēto elektroenerģiju saskaņā ar Līguma nosacījumiem. Rēķina apmaksas 

datums ir naudas ieskaitīšanas diena norādītajā Tirgotāja bankas kontā. Ja termiņš iekrīt brīvdienā, 

tad pēdējā samaksas diena ir nākamā darbdiena. Ja Pasūtītājam ir parāds par patērēto elektroenerģiju, 

tā kārtējā maksājumu summu ieskaita kā parāda (arī līgumsoda par kavēto maksājumu) atmaksu; 

5.1.2. informēt Tirgotāju, ja no Tirgotāja nav savlaicīgi (līdz mēneša piecpadsmitajam 

datumam) saņemts rēķins par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju; 

5.1.3. noslēgt sistēmas pakalpojumu līgumu ar elektroenerģijas sistēmas operatoru un veikt 

atbilstošu sistēmas pakalpojumu un papildpakalpojumu un vietējo neatkarīgo ražotāju atbalsta 

komponentes (obligātās iepirkuma komponentes) apmaksu atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

5.1.4. 10 (desmit) dienu laikā rakstveidā informēt Tirgotāju par juridiskā statusa, 

nosaukuma, adreses, u.c. rekvizītu maiņu, kā arī par īpašumā vai lietošanā esošo objektu, kuriem tiek 

piegādāta elektroenerģija, īpašuma vai lietošanas tiesību maiņu. Šāds rakstisks paziņojums kļūst par 

Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

5.1.5. organizēt savu elektroietaišu kvalificētu apkalpošanu un nodrošināt to tehnisko 

stāvokli atbilstoši elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektrodrošības noteikumu prasībām. 

5.2. Pasūtītāja tiesības: Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Līguma 

ietvaros saņemt balansēšanas pakalpojumu. 

5.3. Pasūtītāja kontaktpersona/-s: tehniskais direktors Edmunds Krēsle, tālr.: 67372080, 

mob. tālr.: 26474013, e-pasta adrese: Edmunds.Kresle@riga.lv.  

 

6. ATBILDĪBA UN SANKCIJAS 

6.1. Pušu atbildība tiek regulēta saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem, Elektroenerģijas tirgus likumu, Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas 

noteikumiem un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā Līguma izpildes laikā. 

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

vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai 

bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

6.3. Rēķina apmaksas kavējuma gadījumā Tirgotājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja 

maksāt līgumsodu 0,05% apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk 

kā 10% no attiecīgās summas. 

6.4. Gadījumā, ja sistēmas operators pārtrauks elektroenerģijas piegādi Pasūtītājam sakarā ar 

to, ka tā nav piegādāta tīklā Tirgotāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt zaudējumu, kas būs 

radušies sakarā ar šo elektroenerģijas piegādes pārtraukšanu, kompensāciju saskaņā ar 

Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumiem. 

6.5. Tirgotājs neatbild par to, ka tam nav iespējams pārdot elektroenerģiju sakarā ar to, ka 

Pasūtītājam nav spēkā esoša sistēmas pakalpojumu līguma vai elektroenerģijas sistēmas operators 

nesniedz Pasūtītājam sistēmas pakalpojumus no Tirgotāja neatkarīgu iemeslu dēļ.  
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7. LĪGUMA IZBEIGŠANA UN GROZĪŠANA 

7.1. Līgums izbeidzas, beidzoties Līguma termiņam vai Līgumā noteiktajos gadījumos pirms 

Līgumā noteiktā termiņa.  

7.2. Pusēm ir tiesības Līgumu lauzt, ja otra Puse ir pārkāpusi Līguma noteikumus un šie 

pārkāpumi nav novērsti piešķirtajā saprātīgā laika periodā. Par vēlēšanos lauzt Līgumu un iemesliem 

šādos gadījumos ir jāziņo rakstveidā otrai Pusei vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.  

7.3. Tirgotājam ir tiesības lauzt Līgumu, ja nav spēkā vai spēku zaudējis Pasūtītāja noslēgtais 

sistēmas pakalpojumu līgums. 

7.4. Pasūtītājam ir tiesības lauzt Līgumu, par to vismaz 2 (divus) mēnešus iepriekš rakstiski 

brīdinot Tirgotāju. Pasūtītājs šajā gadījumā apmaksā Tirgotāja izrakstītos rēķinus par saņemto 

elektroenerģiju atbilstoši Līguma nosacījumiem. 

7.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likumā paredzētajos gadījumos. 

7.6. Līguma grozījumi un papildinājumi pie nosacījuma, ka tie nav pretrunā ar Publisko 

iepirkumu likuma noteikumiem, ir sastādāmi Pusēm rakstiski vienojoties, tie stājas spēkā pēc to 

abpusējas parakstīšanas un tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par tā neatņemamu 

sastāvdaļu. 

7.7. Izbeidzoties Līgumam, Tirgotājs izbeidz elektroenerģijas piegādi visiem Pasūtītāja 

objektiem, kas saistīti ar Līgumu, bet pamatojoties uz Pasūtītāja Paziņojumu, Tirgotājs izbeidz 

elektroenerģijas piegādi konkrētam Pasūtītāja objektam (vai tā daļai). 

 

8. CITI NOTEIKUMI  

8.1. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 5 (piecām) lapām, ar vienādu juridisku 

spēku, no kuriem viens glabājas pie Tirgotāja, otrs pie Pasūtītāja. 

8.2. Līguma izpildē Pusēm ir saistoši Vienošanās noteikumi. 

8.3. Citus, Līgumā vai Vienošanās neregulētus jautājumus Puses risina sarunu ceļā saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

9. LĪGUMA PIELIKUMI 

9.1. 1. pielikums – Tehniskā specifikācija/ tehniskais piedāvājums uz 2 (divām) lapām. 

9.2. Visi Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

 

10. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES, REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pasūtītājs: Tirgotājs: 

Rīgas pilsētas pašvaldība 

NMR kods Nr. 90011524360 

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

 

Iestāde: RPA “Rīgas gaisma” 

Adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012 

Iestādes kods: 230 

Tālrunis: 67371185, Fakss: 67372080 

e-pasts: rg@riga.lv 
 

SIA “Enefit” 

Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013 

Bankas rekvizīti: SEB banka, 

UNLALV2X, 

Konta Nr.: LV96UNLA0050007915584 

 

 

_____________________________________ 

Valdes priekšsēdētājs Jānis Bethers 

 
  

____________________________________ 

Direktors Jānis Drulle 

_____________________________________ 

Valdes loceklis Klāvs Poriķis  

 

 

 

 

 

mailto:rg@riga.lv


1.pielikums 

pie 2019.gada 09.septembra Līguma Nr. RG-19-57-lī / __________ 

 

 

 

2. pielikums 

atklāta konkursa, identifikācijas 

Nr. RD PIKN 2018/14, nolikumam 
  

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
 

1. Priekšmets: elektroenerģijas piegāde nepieciešamajā daudzumā šajā pielikumā 

norādītājiem objektiem, kas ietver elektroenerģijas pārdošanu, balansēšanas pakalpojuma sniegšanu, 

rēķinu izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu, apstrādi un citas darbības, kas saistītas ar 

elektroenerģijas tirdzniecību un izpildāmas saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentiem 

(iepirkuma priekšmets neietver elektroenerģijas pārvadi un sadali, un obligāto iepirkuma 

komponenti). 

 

2. Elektroenerģija un tās piegāde jānodrošina atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo 

aktu prasībām. 

 

3. Elektroenerģijas tirgotājam jāsniedz balansēšanas pakalpojums un elektroenerģijas 

cenā jāiekļauj balansēšanas pakalpojuma cena. 

 

4. Elektroenerģijas tirgotājam elektroenerģijas tirdzniecības līgumā noteiktajā kārtībā 

atsevišķiem Pasūtītāja objektiem elektroenerģijas piegāde jāpārtrauc vai elektroenerģija jāpiegādā 

jauniem Pasūtītāja objektiem. 

 

5. Elektroenerģijas tirgotājam jānodrošina norēķinu datu sagatavošana un apmaiņa 

atbilstoši atklāta konkursa nolikuma 5. pielikumam (vispārīgās vienošanās projekts) pievienotā 

elektroenerģijas tirdzniecības līguma projekta prasībām. 

 

6. Kopējais Pasūtītājiem nepieciešamās elektroenerģijas apjoms 48 (četrdesmit 

astoņiem) mēnešiem ņemot vērā iespējamo patēriņa pieaugumu (25 (divdesmit piecu) procentu 

robežās): 

6.1. līdz 200 036.465 MWh atklāta konkursa 1. daļa un 

6.2. līdz 153 970 MWh atklāta konkursa 2. daļa. 

 

7. Uz vispārīgās vienošanās pamata slēdzamo iepirkuma līgumu izpildes ietvaros 

piegādājamās elektroenerģijas daudzums var mainīties atkarībā no Pasūtītāju vajadzībām. Pasūtītāji 

patur tiesības iegādāties mazāku elektroenerģijas apjomu, bet ne mazāku par faktisko patēriņu. 

 

8. Detalizēta tehniskā informācija – Pasūtītāju saraksts un elektroenerģijas patēriņš (t.sk. 

25 (divdesmit piecu) procentu rezerve) sadalījumā pa Pasūtītājiem: (par pamatu izmantoti 2017. gada 

patēriņa dati): 

Nr. 

p.k. 
Pasūtītājs (katram no tiem var būt vairāki objekti, kas 

var tikt apvienoti vienā līgumā) 

Plānotais apjoms MWh 

48 mēnešiem 6 mēnešiem 

1. Atklāta konkursa 1. daļā: 

1.1 Rīgas Austrumu izpilddirekcija 1 012.5000 126.562500 

1.2 Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija 940.0000 117.500000 

1.3 Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija 362.4000 45.300000 

1.4 Rīgas Pašvaldības policija 2 807.7600 350.970000 



1.5 Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 2 825.5800 353.197500 

1.6 Rīgas domes Labklājības departaments 8 069.1000 1 008.637500 

1.7 Rīgas domes Īpašuma departaments 3 036.8450 379.605625 

1.8 Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 1 663.2000 207.900000 

1.9 Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 172 500.0000 21 562.500000 

1.10 Rīgas domes Satiksmes departaments 1 000.0000 125.000000 

1.11 Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pieminekļu aģentūra” 202.1800 25.2725000 

1.12 Rīgas domes Saimniecības pārvalde 5 383.0000 672.875000 

1.13 Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas 

komisija 

233.9000 29.237500 

Kopā atklāta konkursa 1. daļā: 200 036.46500 25 004.558125 

2. Atklāta konkursa 2. daļā: 

2.1. Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma” 153 970.0000 19 246.25000 

Kopā atklāta konkursa 2. daļā: 153 970.0000 19 246.25000 

 
 

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums 

 


