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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1. Identifikācijas numurs: JŪ/2022/04 

1.2. Pasūtītājs: SIA „JELGAVAS ŪDENS” 

Pasūtītāja rekvizīti: 

Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001 

Reģ. Nr.41703001321 

Tālrunis 63023575,  e-pasta adrese: jelgavas.udens@ju.lv 

Pasūtītāja kontaktpersona ir Liene Vītola, tālr.63007111, e-pasta adrese: liene.vitola@ju.lv. 

Pasūtītāja kontaktpersona tehniskos jautājumos ir Andris Kacars, tālr.29842423, e-pasta adrese: 

andris.kacars@ju.lv. 

1.3. Iepirkuma priekšmets: elektroenerģijas tirdzniecība, ietverot balansēšanas pakalpojuma sniegšanu, rēķinu 

izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu, apstrādi un citas darbības, kuras saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību 

un kuras izpildāmas saskaņā ar prasībām, kuras noteiktas šajā nolikumā un tam pievienotajos pielikumos 

(turpmāk – Nolikums). Iepirkuma priekšmets neietver elektroenerģijas transportēšanu (piegādi) - pārvadi un 

sadali un obligātā iepirkuma komponentes.  

1.4. Iepirkuma procedūra: cenu aptauja (turpmāk tekstā – Konkurss), kas tiek rīkota saskaņā ar Nolikuma 

nosacījumiem. 

1.5. Paredzamā līgumcena līdz EUR 430 000,00 (četri simti trīsdesmit tūkstoši euro un 00 euro centi). 

1.6. Plānotais elektrības patēriņa apjoms: 283275,48 kWh. Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādīts 

aktuālais Pasūtītāja objektu saraksts, un orientējošais šajos objektos patērētais elektroenerģijas daudzums 

2021.gada attiecīgajos mēnešos (jūnijs līdz novembris). Līguma slēgšanas tiesības ieguvušajam pretendentam 

iepirkuma līguma darbības laikā jānodrošina elektroenerģijas piegāde visos Pasūtītāja objektos. 

1.7. Par pretendentu var būt Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēts komersants, kurš saskaņā ar 

Elektroenerģijas tirgus likumu ir tiesīgs nodarboties ar elektroenerģijas tirdzniecību Latvijas Republikas 

teritorijā un kurš atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. 

1.8. Informācijas apmaiņa 

Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem pretendentiem Konkursa ietvaros notiek Nolikuma 

noteiktajā kārtībā, latviešu valodā, izmantojot Nolikuma 1.2.punktā norādīto e-pasta adresi vai pasta adresi. 

Saziņas dokumentā jāietver Konkursa nosaukuma identifikācijas numurs. 

Pretendents rakstveidā uzdotus jautājumus par Nolikumu pasūtītāja kontaktpersonai var iesniegt ne vēlāk kā 6 

(sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma. Papildus informācija tiks nosūtīta 

pretendentam, kurš uzdevis jautājumu, vienlaicīgi to publicējot Pasūtītāja mājaslapā www.ju.lv sadaļā 

“Iepirkumi”. 

1.9. Informācija par Konkursa dokumentiem 

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Konkursa dokumentiem tīmekļvietnē www.ju.lv sadaļā 

„Iepirkumi” - 2022.gads un elektronisko iepirkumu sistēmā apakšsistēmā „e-konkursi” 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier pie attiecīgā iepirkuma. 

1.10. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta 

Piedāvājumus nepieciešams iesniegt vai iesūtīt pa pastu SIA „JELGAVAS ŪDENS” Ūdensvada ielā 4, 

Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: jelgavas.udens@ju.lv līdz 

2022.gada 9.maija plkst.10:00. 

Saņemtie pretendentu piedāvājumi tiek reģistrēti, norādot pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, 

adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. 

Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.  

Piedāvājumu atvēršana 2022.gada 9.maija plkst.10:00 SIA "JELGAVAS ŪDENS" telpās Jelgavā, Ūdensvada 

ielā 4. 

Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks pieņemti un neatvērtā veidā tiks 

nosūtīti atpakaļ. 

1.11. Piedāvājuma derīguma termiņš – 23 (divdesmit trīs) dienas no piedāvājumu atvēršanas brīža, bet ne ilgāk 

kā līdz Līguma noslēgšanas dienai. 

Piedāvājumi ar mazāku derīguma termiņu tiks noraidīti kā neatbilstoši Nolikumam. 

1.12. Līguma izpildes termiņš: 6 (seši) mēneši (no 01.06.2022. līdz 30.11.2022.). 

1.13. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir slēgta. 

 

2. PIEDĀVĀJUMU SAGATAVOŠANA, NOFORMĒŠANA UN IESNIEGŠANA 

2.1. Pretendents sagatavo, noformē un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Nolikumu. 

2.2. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu vienā variantā. Pretendenti, kuri iesnieguši divus vai 

vairākus piedāvājumus, vai vienu piedāvājumu iesnieguši vairākos variantos, tiks izslēgti no turpmākās 

dalības Konkursā.  

2.3. Pretendents sedz visas izmaksas, kas ir saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs 

neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no Konkursa rezultātiem.  

http://www.ju.lv/
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2.4. Dokumenti un dokumentu kopijas (katra atsevišķi) jāsagatavo un jānoformē saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām.  

2.5. Pretendenta pieteikums un visi tam pievienotie dokumenti jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā, tie noformējami 

latviešu valodā. Dokumentu oriģināliem, kuri iesniegti citās valodās, jābūt pievienotiem pretendenta 

apliecinātiem dokumentu tulkojumiem latviešu valodā. Pretrunu gadījumā par pamatu tiks ņemti dokumenti 

latviešu valodā.  

2.6. Pretendenta pieteikums un apliecinājumi jāparaksta personai (-ām) ar pārstāvības tiesībām vai tās (to) 

pilnvarotajai (-ām) personai (-ām). Ja iepriekš minētos dokumentus paraksta pilnvarotā (-ās) persona (-as), 

tam jāpievieno pilnvara (oriģināls), kas apliecina šīs (šo) personas (-u) tiesības parakstīt šos dokumentus 

pretendenta vārdā.  

2.7. Pārējie dokumenti, kuri pievienoti pretendenta pieteikumam, jāparaksta pretendenta darbiniekiem, kuri šos 

dokumentus sagatavojuši. 

2.8. Ja dokumenti nebūs sagatavoti, noformēti un parakstīti atbilstoši Nolikuma un Latvijas Republikas normatīvo 

aktu prasībām, piedāvājums var tikt uzskatīts kā neatbilstošs un noraidīts, bet pretendents izslēgts no tālākas 

dalības Konkursā. 

2.9. Piedāvājuma dokumenti sastāv no: 

2.9.1. pieteikuma dalībai Konkursā, kas sagatavots atbilstoši 2.pielikuma paraugam; 

2.9.2. atlases dokumentiem, kuri sagatavoti atbilstoši Nolikuma 3.punktā noteiktajām prasībām; 

2.9.3. finanšu piedāvājuma, kas sagatavots atbilstoši 3.pielikuma prasībām. 

2.10. Ja piedāvājumu iesniedz papīra formātā: 

2.10.1. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā (aizlīmētā) un aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē), kurā ievieto 

Piedāvājuma dokumentāciju. 

2.10.2. Uz iepakojuma (aploksnes) jānorāda: SIA “JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV-3001, 

Piedāvājums cenu aptaujai „Elektroenerģijas piegāde”, ID.Nr.JŪ/2022/04. Neatvērt līdz 2022.gada 9.maija 

plkst.10:00. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs un e-pasta 

adrese. 

2.10.3. Piedāvājuma dokumentācijai jābūt cauršūtai, ar sanumurētām lapām, parakstītai un apzīmogotai. 

2.11. Ja piedāvājumu iesniedz elektroniski: 

2.11.1. Sūtījuma tēmā norāda: 

“Piedāvājums cenu aptaujai „Elektroenerģijas piegāde”, ID.Nr.JŪ/2022/04, neatvērt līdz 2022.gada 

9.maija plkst.10:00”. 

2.11.2. Piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu. 

2.11.3. Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu 

vai katru atsevišķi. 

2.11.4. Ja Pretendents piedāvājuma aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, tad Pretendents 2022.gada 

9.maijā līdz plkst.10:00 nosūta Pasūtītājam uz e-pastu: jelgavas.udens@ju.lv piedāvājuma atvēršanai 

elektronisku atslēgu ar paroli, lai iepirkumu komisijai pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt 

piedāvājumā esošajai informācijai. Pretendents ir atbildīgs par to, lai, šifrējot piedāvājumu, nebūtu radušās 

kritiskas kļūdas, kas padarītu piedāvājumu neatveramu, kā arī par to, lai iesniegtā atšifrēšanas atslēga būtu 

derīga. 

2.12. Pasūtītājs pieņem tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā finanšu informācija 

nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. 

2.13. Konkursa pretendentam ir tiesības papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nedrīkst savu piedāvājumu labot 

vai papildināt. Piedāvājuma atsaukumi un papildinājumi jāsagatavo, jānoformē un jāiesniedz rakstiskā formā, 

analogi pārējiem piedāvājuma dokumentiem. Uz aploksnes jābūt norādīts „Papildinājums” vai „Atsaukums”. 

Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz pretendenta tālāku dalību Konkursā.  

 
3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN ATLASEI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

Nr.p.k. Prasības pretendentiem Iesniedzamie dokumenti 

3.1. Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā 

komercdarbību reģistrējošā iestādē ārvalstīs. 

 

 

 

 

 

 

  

Par reģistrācijas faktu Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, 

komisija pārliecināsies Uzņēmumu reģistra 

tīmekļvietnē www.ur.gov.lv. 

Par reģistrāciju kā saimnieciskās darbības 

veicējam, komisija pārliecināsies Valsts 

ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē 

www.vid.gov.lv. 

Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, 

jāiesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīgas 

komercdarbību reģistrējošas iestādes 

ārvalstīs (ja attiecīgās valsts normatīvie akti 

paredz šāda veida reģistrāciju) izdots 

dokuments par reģistrācijas faktu vai 



4 

jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts 

nosacījumiem (piemēram, norādot publiski 

pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu 

pārliecināties par pretendenta reģistrācijas 

faktu). Minētais nosacījums attiecināms arī 

uz apakšuzņēmējiem, ko pretendents norāda 

savā piedāvājumā un kam mītnes valsts ir 

ārvalstīs. 

3.2. Pretendents atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu 

prasībām ir tiesīgs veikt elektroenerģijas tirdzniecību. 

Pretendenta tiesības veikt elektroenerģijas 

tirdzniecību komisija pārbauda Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas mājas 

lapā www.sprk.gov.lv. 

Citu valstu pretendentiem – attiecīgas 

institūcijas ārvalstīs izsniegta līdzvērtīga 

dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā 

reģistrēts pretendents, normatīvie akti 

paredz reģistrāciju. Pretendenta 

apliecinājums, ka gadījumā, ja šim 

pretendentam tiks piešķirtas vienošanās 

slēgšanas tiesības, tas līdz vienošanās 

noslēgšanai reģistrēsies Elektroenerģijas 

tirgotāju reģistrā. 

3.3. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, pretendenta 

piedāvājumam jāpievieno visu piegādātāju apvienības 

parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs piegādātāju 

apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par 

līguma izpildi. Minētajā vienošanās ir jānorāda, ja piegādātāju 

apvienība kādu no apvienības dalībniekiem pilnvaro 

piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājumu 

un citus ar iepirkumu saistītus dokumentus. Vienošanās 

dokumentā jānorāda piegādātāju apvienības katra dalībnieka 

veicamā līguma daļa (jānorāda konkrēta līguma daļa, ko 

paredzēts veikt katram dalībniekam) un apjomu % (procenti) 

no piedāvātās līgumcenas, kā arī jāapliecina, ja ar pretendentu, 

kas ir piegādātāju apvienība, tiks slēgts iepirkuma līgums, tas 

līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pēc savas izvēles: izveidos 

pilnsabiedrību vai noslēgs sabiedrības līgumu (saskaņā ar 

Civillikuma 2241. – 2280.pantu). 

 

Piedāvājumā jāiesniedz visu piegādātāju 

apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās. 

 

3.4. Piedāvājuma dokumentus paraksta persona, kura likumiski 

pārstāv pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu 

šajā iepirkuma procedūrā. 

Personas tiesības pārstāvēt pretendentu 

komisija pārbauda publiski pieejamā datu 

bāzē. Ja šāda informācija nav pārbaudāma 

publiski pieejamās datu bāzēs, jāiesniedz 

dokuments, kas apliecina personas tiesības 

likumiski pārstāvēt pretendentu.  

Pilnvara par pretendenta pārstāvības tiesību 

piešķiršanu, ja piedāvājumu paraksta 

pretendenta pilnvarota persona. 

3.5. Pretendentam ir vismaz trīs gadu pieredze elektroenerģijas 

tirgošanā. Pieredzi apliecina vismaz 3 (trīs) noslēgti 

elektroenerģijas tirdzniecības līgumi ar juridiskām personām 

Latvijas Republikā vai ārvalstīs laika posmā no 2018.-

2021.gadam, kuros kopējās pārdotās elektroenerģijas apjoms 

vidēji gadā nav mazāks par 3.5 GWh. 

Pretendenta apliecinājums, ka tam ir ne 

mazāk kā trīs gadu pieredze elektroenerģijas 

tirgošanā.  Apliecinājumam jāsatur ziņas par 

vismaz 3 (trīs) juridiskām personām, ar ko ir 

noslēgti elektroenerģijas tirdzniecības 

līgumi, to kontaktpersonām. 

3.6. Pretendentam ir spēkā esoši līgumi ar sadales un pārvades 

sistēmas (turpmāk – Sistēmas) operatoriem par Sistēmas 

pakalpojumu izmantošanu. 

Apliecinājums, ka pretendentam ir spēkā 

esoši līgumi ar sadales un pārvades sistēmas 

operatoriem par Sistēmas pakalpojumu 

izmantošanu. 

3.7. Apliecinājums, ka uz pretendentu (tajā skaitā 

apakšuzņēmējiem) neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta pirmās daļas 2., 3. un 6. 

apakšpunktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. 

Apliecinājums, ka uz to neattiecas 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkuma likuma 48. panta pirmās daļas 2., 

3. un 6. apakšpunktā noteiktie izslēgšanas 
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nosacījumi. 
 

4. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

4.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Nolikumam pievienoto finanšu piedāvājuma formu (3.pielikums). 

4.2. Pretendents finanšu piedāvājumā norāda elektroenerģijas pārdošanas cenu (uzcenojumu) (EUR/MWh) bez 

pievienotās vērtības nodokļa, norāda četras zīmes aiz komata. 

4.3. Elektroenerģijas pārdošanas cenā (uzcenojumā) iekļauj visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar 

elektroenerģijas tirdzniecību, ietver visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas (izņemot 

pievienotās vērtības nodokli, kas jāapmaksā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem), iekļauj 

balansēšanas pakalpojuma cenu, kā arī visas izmaksas, kas nav norādītas iepirkuma līguma vai nolikuma 

dokumentos, bet uzskatāmas par nepieciešamām iepirkuma līguma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei. 

Piedāvātajā elektroenerģijas pārdošanas cenā netiek ietvertas izmaksas par Nord Pool biržas elektroenerģijas 

cenu, kas tiek rēķināta atsevišķi katram objektam pēc tā ikstundu datiem, izmaksas par sistēmas operatora 

pakalpojumiem, obligāto iepirkuma komponenti un pievienotās vērtības nodokli (turpmāk - PVN). 
 

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

5.1. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli nodrošina Komisija slēgtā sēdē. 

5.2. Komisija noraidīs un izslēgs no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja: 

5.2.1. pretendents neatbilst pretendentu atlases prasībām; 

5.2.2. pretendenta piedāvājuma sastāvā iekļautie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām par dokumentu 

noformēšanu vai Nolikuma prasībām vai piedāvājumā nav norādīta Nolikumā prasītā informācija, 

izvērtējot trūkstošās informācijas būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendenta piedāvājumu. 

5.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē 

šādas kļūdas, tās tiek labotas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo 

pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā veiktos 

labojumus. 

5.4. Ja piedāvājums atbilst šķietami nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmēm, Komisija pieprasa detalizētu 

paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. 

5.5. Komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai pretendentam, 

kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 

5.6. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude notiek pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem, kā arī 

pārbaudot pretendentu  atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām publiski pieejamās datubāzēs. 

5.7. Attiecībā uz pretendentu, kurš atbilst iepriekš minētajām Nolikuma prasībām, Komisija veiks pārbaudi, vai uz 

attiecīgo pretendentu nav piemērojami Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta pirmās 

daļas 2., 3., un 6.apakšpunktā noteiktie pretendenta izslēgšanas nosacījumi, ņemot vērā Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 49.panta nosacījumus. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiks veikta pārbaude par Starptautisko un Latvijas Republikas 

nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. 

5.8. Par uzvarētāju tiks atzīts pretendenta piedāvājums ar saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka 

ņemot vērā zemāko elektroenerģijas pārdošanas cenu (uzcenojumu) saskaņā ar finanšu piedāvājumā norādīto, 

ja pretendents un tā iesniegtais piedāvājums ir atzīts par atbilstošu Nolikuma prasībām. Ja izraudzītais 

pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija ir tiesīga izvēlēties piedāvājumu ar 

nākamo zemāko elektroenerģijas pārdošanas cenu (uzcenojumu) saskaņā ar finanšu piedāvājumā norādīto. 

5.9. Ja pirms tam, kad pieņems lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Komisija konstatēs, ka vismaz 

divu piedāvājumu piedāvātās elektroenerģijas pārdošanas cenas (uzcenojumi) ir vienādi, tad izšķirošais 

piedāvājuma izvēles kritērijs ir lielāka vidējā sociālā nodokļa iemaksa valsts budžetā par pretendenta 

darbinieku iepriekšējo 12 pilnu kalendāro mēnešu periodā, ko pretendents pēc Komisijas pieprasījuma 

apliecina ar kompetentas institūcijas izziņu. Pretendentam, kura darbība ir mazāka par 12 mēnešiem, tiek 

vērtēta vidējā sociālā nodokļa iemaksa valsts budžetā par darbinieku pretendenta darbības periodā. 
 

6. LĪGUMA NOSLĒGŠANA 

6.1. Slēdzot Līgumu, par pamatu tiks izmantots Nolikumam pievienotais Līguma projekts (4.pielikums). 

6.2. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar 

zemāko cenu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto 

pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. 

6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Konkursa procedūru jebkurā no tās norises posmiem no Konkursa izsludināšanas 

brīža līdz Līguma noslēgšanas brīdim.  

6.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot elektroenerģijas pārdevējam: 

6.4.1.  7 (septiņas) dienas pirms iestājies Līgumā noteiktais elektroenerģijas piegādes uzsākšanas termiņš; 

6.4.2. 30 (trīsdesmit) dienas pirms attiecīgā norēķinu mēneša beigām, ja elektroenerģijas piegāde atbilstoši 

Līgumam jau uzsākta. 

 

7. PIELIKUMI, kuri ir Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas 

7.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija; 
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7.2. 2.pielikums – Pretendenta pieteikuma forma; 

7.3. 3.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma; 

7.4. 4.pielikums – Līguma projekts. 
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1.pielikums 

SIA „JELGAVAS ŪDENS” 

 rīkotās cenu aptaujas 

"Elektroenerģijas piegāde" 

nolikumam. 

 Identifikācijas Nr.JŪ/2022/04 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

ELEKTROENERĢIJU PATĒRĒJOŠO OBJEKTU SARAKSTS 

Nr. p.k. Objekta nosaukums Adrese 
Vidējais sešu mēnešu 

patēriņš, kWh 

1 ARTĒZISKĀ AKA NR.1 
Artēziskā aka 18, Cenu pag., 
Ozolnieku nov., 

2149,48 

2 ARTĒZISKĀ AKA NR.10 
Artēziskā aka 8, Cenu pag., 
Ozolnieku nov., 

4023,61 

3 ARTĒZISKĀ AKA NR.11 
Artēziskā aka 14, Cenu pag., 
Ozolnieku nov., 

4774,38 

4 ARTĒZISKĀ AKA NR.12 
Artēziskā aka, Salgales pag., 
Ozolnieku nov., 

4052,5 

5 ARTĒZISKĀ AKA NR.2 
Artēziskā aka- Nr.2, Ozolnieku pag., 
Ozolnieku nov., 

4475,7 

6 ARTĒZISKĀ AKA NR.3 
Artēziskā aka- Nr.3, Ozolnieku pag., 
Ozolnieku nov., 

6718,44 

7 ARTĒZISKĀ AKA NR.4 
Artēziskā aka 17, Cenu pag., 
Ozolnieku nov., 

2123,63 

8 ARTĒZISKĀ AKA NR.5 
Artēziskā aka 11, Cenu pag., 
Ozolnieku nov., 

3486,14 

9 ARTĒZISKĀ AKA NR.6 
Artēziskā aka-6, Ozolnieku pag., 
Ozolnieku nov., 

3136,54 

10 ARTĒZISKĀ AKA NR.7 
Artēziskā aka 15, Cenu pag., 
Ozolnieku nov., 

2797,13 

11 ARTĒZISKĀ AKA NR.8 
Artēziskā aka 9, Cenu pag., 
Ozolnieku nov., 

2859,67 

12 ARTĒZISKĀ AKA NR.9 
Artēziskā aka 10, Cenu pag., 
Ozolnieku nov., 

3380,28 

13 BIO ATTĪRĪŠANAS IETAISES Lapskalna iela 22, Jelgava, 99330,43 

14 BIO ATTĪRĪŠANAS IETAISES Lapskalna iela 22, Jelgava, 2570,02 

15 KANALIZĀCIJAS SŪKNĒTAVA Lietuvas šoseja 48, Jelgava, 99,2 

16 KANALIZĀCIJAS SŪKNĒTAVA Lietuvas šoseja 29, Jelgava, 13,78 

17 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Ganību iela 102, Jelgava, 58,33 

18 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Krišjāņa Barona iela 17, Jelgava, 8,87 

19 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Lielupes iela 3, Jelgava, 46,82 

20 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Vīgriežu iela 2A, Jelgava, 3662,27 

21 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Dambja iela 80, Jelgava, 126,67 

22 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Cepļu iela 2, Jelgava, 1050,23 

23 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Zvejnieku iela 10, Jelgava, 22518,32 

24 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Platones iela 30, Jelgava, 720,7 

25 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Strautu ceļš 42A, Jelgava, 12883,29 
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26 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA 4. līnija 1B, Jelgava, 2275,81 

27 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Asteru iela 7, Jelgava, 1137,5 

28 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Kalnciema ceļš 113, Jelgava, 197,77 

29 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Kalnciema-2, Jelgava, 29,6 

30 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Jāņa iela 1B, Jelgava, 1556,62 

31 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA 4. līnija 52K, Jelgava, 58,46 

32 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Elejas iela 10, Jelgava, 240,03 

33 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Apiņu iela 9C, Jelgava, 357,37 

34 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Rogu ceļš 1, Jelgava, 229,62 

35 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA 
Eduarda Veidenbauma iela 43, 
Jelgava 

65,83 

36 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Filozofu iela 50, Jelgava 68,18 

37 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Aveņu iela 41, Jelgava 59,94 

38 PACĒLUMA SŪKŅU STACIJA Jaunais ceļš 11, Jelgava 77535,23 

39 REMONTU CEHS Ūdensvada iela 4, Jelgava 8648,01 

40 
SPIEDIENA DEVĒJS UN 
RAIDĪTĀJS 

Tērvetes iela 237, Jelgava 0 

41 SŪKNĒTAVA 
Garozas iela Brīvības bulvāra 
krustojums, Jelgava 

113,02 

42 SŪKNĒTAVA 
Cukura iela Veco Strēlnieku ielas 
krustojums, Jelgava 

72,5 

43 SŪKNĒTAVA Miezītes ceļš 39A, Jelgava 130 

44 SŪKNĒTAVA Pasta sala 5, Jelgava 21,88 

45 SŪKŅA IEKĀRTA Pasta iela 36, Jelgava 168,54 

46 SŪKŅA IEKĀRTA Pasta iela 38, Jelgava 276,79 

47 SŪKŅA IEKĀRTA Pasta iela 34, Jelgava 196,18 

48 SŪKŅU STACIJA Māras iela 1A, Jelgava 2160,33 

49 SŪKŅU STACIJA Pērnavas iela 32, Jelgava 194,77 

50 SŪKŅU STACIJA Ganību iela 125, Jelgava 88 

51 SŪKŅU STACIJA Aviācijas iela 6, Jelgava 26,26 

52 SŪKŅU STACIJA Brīvības bulvāris, Jelgava 45 

53 SŪKŅU STACIJA Dobeles šoseja 10, Jelgava 28,72 

54 SŪKŅU STACIJA Garozas-2 b/n, Jelgava 27,45 

55 SŪKŅU STACIJA Kadiķu ceļš 1A, Jelgava 15,67 

56 SŪKŅU STACIJA Putnu iela, Jelgava 18,5 

57 SŪKŅU STACIJA Loka iela 11, Jelgava 21,36 

58 SŪKŅU STACIJA Loka maģistrāle, Jelgava 20 

59 SŪKŅU STACIJA Upes iela, Jelgava 45,56 

60 SŪKŅU STACIJA Žagaru ceļš, Jelgava 41,43 

61 SŪKŅU STACIJA Tērvetes iela 170A, Jelgava 37,12 

62 SŪKŅU STACIJA Tērvetes iela 91, Jelgava 0 
 

 Kopā 283275,48 

 

Pasūtītājs neiebilst, ka pretendents AS “Sadales Tīkls” iegūst informāciju par Pasūtītāja elektroenerģijas patēriņa profilu 
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(t.sk., pasūtītāja objektiem, patēriņa struktūru u.c.). 

Patēriņa apjoms var mainīties, Pasūtītājam Līguma darbības laikā ir tiesības izslēgt esošos objektus un pievienot jaunus. 
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2.pielikums 

SIA „JELGAVAS ŪDENS” 

 rīkotās cenu aptaujas 

"Elektroenerģijas piegāde" 

nolikumam. 

 Identifikācijas Nr.JŪ/2022/04 

PRETENDENTA PIETEIKUMA FORMA 

(uz pretendenta veidlapas) 

PIETEIKUMS 

dalībai cenu aptaujā “Elektroenerģijas piegāde”, identifikācijas Nr.JŪ/2022/04 

 

Pasūtītājs: SIA „JELGAVAS ŪDENS” 

 

Jelgavā, 2022.gada ____._____________ 

Pretendents _______________________________________________________________, 

                                                 (pretendenta nosaukums) 

Reģistrācijas Nr._____________, PVN nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.______________ 

Juridiskā adrese _____________________________________________________________ 

Administrācijas atrašanās vietas adrese___________________________________________ 

Sakaru līdzekļi: tālr._________________, fakss___________, e-pasts__________________ 

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________ 

Persona ar pārstāvības tiesībām_________________________________________________ 

                              (amats, vārds, uzvārds, tālruņa Nr.) 

Kontaktpersona _______________________________________tel.___________________ 

ar šī pieteikuma iesniegšanu:  

1. Piesakāmies piedalīties cenu aptaujā “Elektroenerģijas piegāde” ID.Nr.JŪ/2022/04. Apņemamies ievērot visas 

Konkursa Nolikuma prasības. 

2. Garantējam, ka visas Konkursam iesniegtās ziņas ir patiesas. 

3. Mēs piekrītam ievērot šo piedāvājumu 23 (divdesmit trīs) dienas, sākot no piedāvājuma atvēršanas dienas, bet 

ne ilgāk kā līdz Līguma noslēgšanas dienai, un tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz minētā 

termiņa beigām. 

4. Kamēr tiks veikts Konkurss un gatavots galīgais līguma teksts, šis piedāvājums noteiks mūsu savstarpējās 

saistības.  

5. Parakstot šo pieteikumu, pretendents apliecina, ka: 

• viņš ir iepazinies ar Konkursa Nolikuma saturu un atzīst to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko visas 

pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir par Konkursa Nolikuma saturu ir iesniedzamas ne vēlāk, ka sešas dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām; 

• pretendentam ir skaidras un saprotamas nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līdz ar ko 

viņš atzīst, ka Pasūtītājs ir nodrošinājis pretendentam iespēju bez neattaisnojama riska iesniegt savu piedāvājumu; 

• pretendentam ir skaidri un saprotami viņa pienākumi un tiesības; 

• uz ______________________________________(Pretendenta nosaukums) neattiecas Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta pirmās daļas 2., 3. un 6. apakšpunktā noteiktie izslēgšanas 

nosacījumi; 

• piedāvājums sagatavots un iesniegts atbilstoši Nolikuma prasībām. 

 

Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona:  ________________________     

___________________________ ___________________ 

(amats)    (vārds, uzvārds)   (paraksts) 
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3.pielikums 

SIA „JELGAVAS ŪDENS” 

rīkotās cenu aptaujas  

"Elektroenerģijas piegāde" 

nolikumam. 

 Identifikācijas Nr.JŪ/2022/04 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 

Pretendents _________________________________________________________________ 

(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs) 

Piedāvājam Jums šādu elektroenerģijas pārdošanas cenu (uzcenojumu) (EUR/MWh) visiem 

Tehniskajā specifikācijā iekļautajiem elektroenerģiju patērējošiem objektiem: 

 

Pretendenta elektroenerģijas pārdošanas cena (uzcenojums) 

(EUR/ MWh)*  
 

*Elektroenerģijas pārdošanas cenā (uzcenojumā) iekļauj balansēšanas pakalpojuma izmaksas, visus 

izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību, ietver visus valsts un pašvaldību 

noteiktos nodokļus un nodevas  (izņemot pievienotās vērtības nodokli, kas jāapmaksā saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem), kā arī visas izmaksas, kas nav norādītas iepirkuma līguma vai nolikuma 

dokumentos, bet uzskatāmas par nepieciešamiem iepirkuma līguma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.  

Piedāvātā elektroenerģijas pārdošanas cena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta. 

 

Elektroenerģijas pārdošanas cenā (uzcenojumā) neietver Nord Pool biržas elektroenerģijas cenu un 

izmaksas par sistēmas operatora pakalpojumiem, obligāto iepirkuma komponenti un PVN. 

 

Elektroenerģijas pārdošanas cenu (uzcenojumu) jānorāda ar 4 (četrām) zīmēm aiz komata.  

 

Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarota pārstāvja amats, vārds, uzvārds 

_________________________________________ paraksts _____________________ 

Datums 
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4.pielikums 

SIA „JELGAVAS ŪDENS” 

rīkotās cenu aptaujas 

"Elektroenerģijas piegāde " 

nolikumam. 

 Identifikācijas Nr.JŪ/2022/04 

 

LĪGUMA PROJEKTS 

par elektroenerģijas piegādi 

Lietotāja Nr._______________       Tirgotāja Nr.____________ 

 

Jelgavā           2022.gada ___. __________ 

 

____________________ (turpmāk – LIETOTĀJS) ___________________ personā, kurš (-a) darbojas saskaņā 

ar _______, no vienas puses un ______________________________________(turpmāk – TIRGOTĀJS)________ 

personā, kurš (-a) darbojas saskaņā ar _______, no otras puses, tālāk tekstā abi atsevišķi/kopā – PUSE/PUSES), 

pamatojoties uz cenu aptaujas „Elektroenerģijas piegāde”, identifikācijas Nr.JŪ/2022/02, rezultātiem, noslēdz šādu 

līgumu (turpmāk – LĪGUMS). 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. TIRGOTĀJS pārdod un LIETOTĀJS pērk elektroenerģiju patēriņam LIETOTĀJA elektroietaisēs objektos, kuri 

minēti Līguma 1.pielikumā, saskaņā ar TIRGOTĀJA Finanšu piedāvājumu (2.pielikums). Elektroenerģijas tirdzniecība 

ietver elektroenerģijas pārdošanu LIETOTĀJAM, rēķinu izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu  un apstrādi un citas 

darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību. Elektroenerģijas tirdzniecība neietver elektroenerģijas 

transportēšanu (piegādi) - pārvadi, sadali un neietver publiskā tirgotāja papildu izdevumu kompensāciju par obligātā 

iepirkuma ietvaros iepirkto elektroenerģiju vai koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu. 

1.2. Jebkuras izmaiņas LIETOTĀJA sistēmas pakalpojumu līgumos iekļautajiem objektiem ir saistošas arī 

TIRGOTĀJAM. LIETOTĀJS ir tiesīgs iepirkt tādu elektroenerģijas apjomu (daudzumu), kāds nepieciešams tā darbības 

nodrošināšanai. 

 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZPILDES KĀRTĪBA 

2.1. TIRGOTĀJS pārdod elektroenerģiju LIETOTĀJAM saskaņā ar Līgumu laikā no 2022.gada 1.jūnija līdz 

2022.gada 30.novembrim vai līdz LĪGUMA kopējās summas sasniegšanai, ievērojot LĪGUMA 2.2.punkta nosacījumu. 

2.2. Elektroenerģija LIETOTĀJAM tiek pārdota, ja 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. Līguma orientējošā kopējā summa ir līdz EUR 430 000,00 (četri simti trīsdesmit tūkstoši euro un 00 euro centi) bez 

PVN. Kopējā summa noteikta, lai saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma prasībām izvēlētos 

atbilstošu iepirkuma procedūru. 

3.2. LIETOTĀJAM nav pienākuma Līguma darbības laikā veikt pasūtījumu kopējās Līguma summas apjomā. 

3.3. LĪGUMA darbības laikā TIRGOTĀJS pārdod un LIETOTĀJS pērk elektroenerģiju savu elektroenerģiju patērējošo 

elektroietaišu vajadzībām objektos par elektroenerģijas cenu, kas tiek summēta no Nord Pool biržas ikstundas Latvijas 

cenas un TIRGOTĀJA elektroenerģijas pārdošanas cenas (uzcenojuma), katram LĪGUMA objektam atsevišķi saskaņā 

ar TIRGOTĀJA finanšu piedāvājumu (2.pielikums). 

3.4. Norēķini par elektroenerģiju notiek reizi mēnesī par LIETOTĀJA faktiski patērēto elektroenerģijas apjomu 

atbilstoši komercuzskaites mēraparātu rādījumiem. 

3.5. Elektroenerģijas cena neietver obligāto iepirkumu komponentes un sistēmas pakalpojumu tarifus, ko LIETOTĀJS 

apmaksā papildus saskaņā ar sistēmas pakalpojumu līguma un šī LĪGUMA noteikumiem. 

3.6. Elektroenerģijas cena ietver izmaksas par balansēšanas pakalpojumu. 

3.7. 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.  

3.8. Katra mēneša pirmajā datumā LIETOTĀJS nolasa komercuzskaites mēraparātu rādījumus – iepriekšējā mēneša 

patēriņu un summāro patēriņu, un mēneša pirmajās darba dienās datus nodot TIRGOTĀJAM.  

3.9. 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: _______________. TIRGOTĀJA 

izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu 

(autorizāciju). Rēķins tiks uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā punktā norādīto e-

pasta adresi. 

3.10. LIETOTĀJS apmaksā rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. Rēķina apmaksas datums ir naudas 

iemaksas diena TIRGOTĀJA bankas norēķinu kontā. 

3.11. Komercuzskaites mēraparātu rādījumu savlaicīgas nepaziņošanas gadījumā LIETOTĀJS apmaksā rēķinu pēc visu 

iepriekšējo mēnešu, taču ne vairāk kā pēdējo 6 (sešu) mēnešu, vidējā patēriņa. 
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3.12. LIETOTĀJS nekavējoties informē TIRGOTĀJU, ja līdz kārtējā mēneša 15.datumam nav saņemts rēķins par 

iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju. 

3.13. 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 PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

4.1. TIRGOTĀJA pienākumi: 

4.1.1. nodrošināt elektroenerģijas pārdošanu LIETOTĀJAM par LĪGUMA 3.3.punktā noteikto Elektroenerģijas 

cenu; 

4.1.2. sniegt balansēšanas pakalpojumus; 

4.1.3. visā Līguma spēkā esamības laikā nodrošināt spēkā esošu līgumu ar elektroenerģijas sistēmas operatoru, 

kura tīklam ir pieslēgtas LIETOTĀJA elektroietaises, un balansēšanas līgumu ar pārvades sistēmas operatoru; 

4.1.4. nodrošināt LĪGUMA ietvaros pārdotās elektroenerģijas izdalīšanu pa objektiem, iesniedzot vienu rēķinu; 

4.1.5. nodrošināt LIETOTĀJAM iespēju iepirkt tādu elektroenerģijas apjomu (daudzumu), kāds nepieciešams 

LIETOTĀJA darbības nodrošināšanai, pēc nepieciešamības arī samazinot vai palielinot LĪGUMA 1.pielikumā 

norādīto objektu skaitu; 

4.1.6. iesniegt LIETOTĀJAM kopā ar piestādīto rēķinu LIETOTĀJA objektu ikstundas datu (patēriņš, 

elektroenerģijas cenas) apkopojumu (atskaiti) excel formātā, nosūtot to uz e-pasta adresi ________________; 

4.1.7. 10 (desmit) darba dienu laikā rakstveidā informēt LIETOTĀJU par sava statusa, adreses u.c. rekvizītu 

maiņu. 

4.2. LIETOTĀJA pienākumi: 

4.2.1. apmaksāt TIRGOTĀJA izrakstītos rēķinus par patērēto elektroenerģiju; 

4.2.2. samazināt LĪGUMA 1.pielikumā norādīto objektu skaitu un atteikties no elektroenerģijas piegādes objektā, 

ja LIETOTĀJAM vairs nav nepieciešamības pēc elektroenerģijas piegādes konkrētā objektā. LIETOTĀJS 5 

(piecas) darba dienas iepriekš veic attiecīgas izmaiņas Sadales operatora portālā www.e-st.lv (turpmāk – Portāls); 

4.2.3. papildināt LĪGUMA 1.pielikumu ar jaunu objektu, kurā ir nepieciešams nodrošināt elektroenerģijas piegādi. 

Pasūtītājs papildina objektu sarakstu, veicot izmaiņas Portālā; 

4.2.3. 10 (desmit) darba dienu laikā rakstveidā informēt TIRGOTĀJU par sava statusa, adreses, e-pasta adreses  

u.c. rekvizītu maiņu. 

4.3. TIRGOTĀJA tiesības: 

4.3.1. gadījumā, ja sadales sistēmas operatoru iegūt rādījumus kavējuši ārēji faktori (piemēram, traucējumi datu 

pārraidē), rēķins tiek izrakstīts, pamatojoties uz LIETOTĀJA vidējo elektroenerģijas patēriņu iepriekšējos 

norēķinu periodos. Šī punkta izpildi regulē Sistēmas pakalpojumu līgumi; 

4.3.2. pārtraukt pārdot elektroenerģiju LIETOTĀJA objektā, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš par to rakstiski 

brīdinot LIETOTĀJU, ja LIETOTĀJS ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķinā norādītā apmaksas datuma 

nav norēķinājies par patērēto elektroenerģiju šajā objektā; 

4.4. LIETOTĀJA tiesības: 

4.4.1. saņemt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā balansēšanas pakalpojumu; 

4.4.2. saņemt no TIRGOTĀJA Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas saistīta ar 

elektroenerģijas pārdošanu LIETOTĀJAM. 

4.4.3. Pārbaudīt TIRGOTĀJA iesniegtajos rēķinos ietverto informāciju kopsakarā ar LĪGUMA 4.1.6.apakšpunktā 

norādīto apkopojumu (atskaiti). Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka rēķinā un/vai apkopojumā norādītā informācija ir 

nepareiza, LIETOTĀJS pieprasa TIRGOTĀJAM veikt pārrēķinu. 

4.5. PUSES apņemas ievērot Elektroenerģijas tirgus likumu, Enerģētikas likumu, Ministru kabineta 2014.gada 

21.janvāra noteikumu Nr.50 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” un citu Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasības. 

4.6. PUSES apņemas, bez otras PUSES piekrišanas, neizpaust un neizplatīt trešajām personām 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 citos gadījumos, kad 

informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA  

5.1. Samaksas kavējuma gadījumā LIETOTĀJS par katru nokavēto darba dienu maksā TIRGOTĀJAM nokavējuma 

procentus 0.1% (nulle komats viens procenti) apmērā no laikā nesamaksātās summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procentus) no laikā nesamaksātās summas. 

5.2. Ja TIRGOTĀJS savas vainas dēļ kavē elektroenerģijas piegādi (t.sk., tā tiek piegādāta LĪGUMA noteikumiem 

neatbilstošā piegādes apjomā), tad LIETOTĀJAM ir tiesības pieprasīt no TIRGOTĀJA līgumsodu 10% (desmit 

procentu) apmērā no kopējā kavētā vai neatbilstošā piegādes apjoma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) 

no kopējās kavētās summas. 

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. 

5.3. TIRGOTĀJS nav atbildīgs LIETOTĀJAM par to, ka tam nav iespējams pārdot elektroenerģiju, ja LIETOTĀJAM 

nav spēkā esoša sistēmas pakalpojumu līguma, vai sistēmas operators nesniedz LIETOTĀJAM sistēmas pakalpojumus 

no TIRGOTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ. 

 

6. LIETOTĀJA SAISTĪBAS AR SISTĒMAS OPERATORU 
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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 tiesā Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc LIETOTĀJA atrašanās vietas.  

 

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. 

8.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā LĪGUMĀ noteikto saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par laiku, kas 

vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku. 

8.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā divus mēnešus, katrai PUSEI ir tiesības vienpusēji atkāpties no 

LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot otrai PUSEI. Šādā gadījumā PUSES līdz LĪGUMA izbeigšanai veic savstarpējos 

norēķinus. 

9. LĪGUMA IZBEIGŠANA 

9.1. LIETOTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, par to rakstiski paziņojot TIRGOTĀJAM: 

9.1.1. 7 (septiņas) dienas pirms iestājies LĪGUMA 2.1.punktā noteiktais elektroenerģijas iegādes termiņš, no kura 

LIETOTĀJS apņēmies pirkt elektroenerģiju no TIRGOTĀJA; 

9.1.2. 30 (trīsdesmit) dienas pirms attiecīgā mēneša beigām, ja elektroenerģijas iegāde atbilstoši LĪGUMA 

2.1.punktam jau uzsākta; 

9.2. LIETOTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no LĪGUMA izpildes, ja LĪGUMU nav iespējams izpildīt tādēļ, ka 

LĪGUMA izpildes laikā piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 

intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

9.3. LIETOTĀJAM ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, ja pasludināta TIRGOTĀJA 

maksātnespēja, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par TIRGOTĀJA bankrotu vai tiek 

konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs TIRGOTĀJAM turpināt LĪGUMA izpildi saskaņā ar LĪGUMA noteikumiem. 

9.4. TIRGOTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, par to rakstiski paziņojot LIETOTĀJAM:  

9.4.1. ja nav spēkā vai spēku zaudējis LĪGUMA 2.2.punktā minētais sistēmas pakalpojumu līgums; 

9.4.2. ja LIETOTĀJS nav apmaksājis vairāk kā vienu no TIRGOTĀJA izrakstītajiem rēķiniem, un šāda saistību 

neizpilde turpinās 21 (divdesmit vienu) dienu pēc tam, kad TIRGOTĀJS par to ir rakstiski brīdinājis LIETOTĀJU. 

9.5. Jebkurā no gadījumiem, kad PUSE atkāpjas no LĪGUMA saskaņā ar LĪGUMA 9.1.2. vai 9.4.punktiem, 

LIETOTĀJS apmaksā TIRGOTĀJA izrakstītos rēķinus par saņemto elektroenerģiju līdz LĪGUMA izbeigšanas brīdim. 

 

10. CITI NOTEIKUMI 

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

10.2. LĪGUMS var tikt papildināts vai grozīts pēc PUŠU rakstiskas savstarpējas vienošanās. Jebkurš LĪGUMA 

papildinājums vai grozījums ir tā neatņemama sastāvdaļa. Visi papildinājumi un grozījumi LĪGUMA tekstā izdarāmi 

rakstiski un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas. 

10.3. LĪGUMS sagatavots uz ____ (___________) lapām, tajā skaitā 2 (diviem) pielikumiem uz ___ (____) lapām, 2 

(divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie LIETOTĀJA, bet otrs – pie TIRGOTĀJA. 

 

11. LĪGUMA PIELIKUMI 

11.1. 1.pielikums –Objektu saraksts uz 2 lp. 

11.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 1 lp. 

11.4. 1. un 2.pielikums ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

 

12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

LIETOTĀJS – (LIETOTĀJA nosaukums)     TIRGOTĀJS – (TIRGOTĀJA nosaukums) 

reģistrācijas Nr. ______________ reģistrācijas Nr. ______________  

(adrese)_______________     (adrese)_______________ 

norēķinu konts (bankas nosaukums)     norēķinu konts (bankas nosaukums)  

Nr. (konta Nr.),        Nr. (konta Nr.),  
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BIC (kods).       BIC (kods). 

 

        

_______________ //       _____________// 
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1.pielikums 

OBJEKTU SARAKSTS 

Nr. p.k. Objekta nosaukums Adrese 

1 ARTĒZISKĀ AKA NR.1 Artēziskā aka 18, Cenu pag., Ozolnieku nov., 

2 ARTĒZISKĀ AKA NR.10 Artēziskā aka 8, Cenu pag., Ozolnieku nov., 

3 ARTĒZISKĀ AKA NR.11 Artēziskā aka 14, Cenu pag., Ozolnieku nov., 

4 ARTĒZISKĀ AKA NR.12 Artēziskā aka, Salgales pag., Ozolnieku nov., 

5 ARTĒZISKĀ AKA NR.2 Artēziskā aka- Nr.2, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., 

6 ARTĒZISKĀ AKA NR.3 Artēziskā aka- Nr.3, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., 

7 ARTĒZISKĀ AKA NR.4 Artēziskā aka 17, Cenu pag., Ozolnieku nov., 

8 ARTĒZISKĀ AKA NR.5 Artēziskā aka 11, Cenu pag., Ozolnieku nov., 

9 ARTĒZISKĀ AKA NR.6 Artēziskā aka-6, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., 

10 ARTĒZISKĀ AKA NR.7 Artēziskā aka 15, Cenu pag., Ozolnieku nov., 

11 ARTĒZISKĀ AKA NR.8 Artēziskā aka 9, Cenu pag., Ozolnieku nov., 

12 ARTĒZISKĀ AKA NR.9 Artēziskā aka 10, Cenu pag., Ozolnieku nov., 

13 BIO ATTĪRĪŠANAS IETAISES Lapskalna iela 22, Jelgava, 

14 BIO ATTĪRĪŠANAS IETAISES Lapskalna iela 22, Jelgava, 

15 KANALIZĀCIJAS SŪKNĒTAVA Lietuvas šoseja 48, Jelgava, 

16 KANALIZĀCIJAS SŪKNĒTAVA Lietuvas šoseja 29, Jelgava, 

17 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Ganību iela 102, Jelgava, 

18 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Krišjāņa Barona iela 17, Jelgava, 

19 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Lielupes iela 3, Jelgava, 

20 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Vīgriežu iela 2A, Jelgava, 

21 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Dambja iela 80, Jelgava, 

22 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Cepļu iela 2, Jelgava, 

23 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Zvejnieku iela 10, Jelgava, 

24 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Platones iela 30, Jelgava, 

25 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Strautu ceļš 42A, Jelgava, 

26 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA 4. līnija 1B, Jelgava, 

27 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Asteru iela 7, Jelgava, 

28 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Kalnciema ceļš 113, Jelgava, 

29 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Kalnciema-2, Jelgava, 
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30 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Jāņa iela 1B, Jelgava, 

31 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA 4. līnija 52K, Jelgava, 

32 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Elejas iela 10, Jelgava, 

33 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Apiņu iela 9C, Jelgava, 

34 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Rogu ceļš 1, Jelgava, 

35 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Eduarda Veidenbauma iela 43, Jelgava 

36 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Filozofu iela 50, Jelgava 

37 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA Aveņu iela 41, Jelgava 

38 PACĒLUMA SŪKŅU STACIJA Jaunais ceļš 11, Jelgava 

39 REMONTU CEHS Ūdensvada iela 4, Jelgava 

40 SPIEDIENA DEVĒJS UN RAIDĪTĀJS Tērvetes iela 237, Jelgava 

41 SŪKNĒTAVA Garozas iela Brīvības bulvāra krustojums, Jelgava 

42 SŪKNĒTAVA 
Cukura iela Veco Strēlnieku ielas krustojums, 
Jelgava 

43 SŪKNĒTAVA Miezītes ceļš 39A, Jelgava 

44 SŪKNĒTAVA Pasta sala 5, Jelgava 

45 SŪKŅA IEKĀRTA Pasta iela 36, Jelgava 

46 SŪKŅA IEKĀRTA Pasta iela 38, Jelgava 

47 SŪKŅA IEKĀRTA Pasta iela 34, Jelgava 

48 SŪKŅU STACIJA Māras iela 1A, Jelgava 

49 SŪKŅU STACIJA Pērnavas iela 32, Jelgava 

50 SŪKŅU STACIJA Ganību iela 125, Jelgava 

51 SŪKŅU STACIJA Aviācijas iela 6, Jelgava 

52 SŪKŅU STACIJA Brīvības bulvāris, Jelgava 

53 SŪKŅU STACIJA Dobeles šoseja 10, Jelgava 

54 SŪKŅU STACIJA Garozas-2 b/n, Jelgava 

55 SŪKŅU STACIJA Kadiķu ceļš 1A, Jelgava 

56 SŪKŅU STACIJA Putnu iela, Jelgava 

57 SŪKŅU STACIJA Loka iela 11, Jelgava 

58 SŪKŅU STACIJA Loka maģistrāle, Jelgava 

59 SŪKŅU STACIJA Upes iela, Jelgava 

60 SŪKŅU STACIJA Žagaru ceļš, Jelgava 

61 SŪKŅU STACIJA Tērvetes iela 170A, Jelgava 

62 SŪKŅU STACIJA Tērvetes iela 91, Jelgava 
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2.pielikums  

Finanšu piedāvājums 

Pretendents _________________________________________________________________ 

(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs) 

Piedāvājam Jums šādu elektroenerģijas pārdošanas cenu (uzcenojumu) (EUR/MWh) visiem 

Tehniskajā specifikācijā iekļautajiem elektroenerģiju patērējošiem objektiem: 

 

Pretendenta elektroenerģijas pārdošanas cena (uzcenojums) 

(EUR/ MWh)*  
 

*Elektroenerģijas pārdošanas cenā (uzcenojumā) iekļauj balansēšanas pakalpojuma izmaksas, visus 

izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību, ietver visus valsts un pašvaldību 

noteiktos nodokļus un nodevas  (izņemot pievienotās vērtības nodokli, kas jāapmaksā saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem), kā arī visas izmaksas, kas nav norādītas iepirkuma līguma vai nolikuma 

dokumentos, bet uzskatāmas par nepieciešamiem iepirkuma līguma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.  

Piedāvātā elektroenerģijas pārdošanas cena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta. 

 

Elektroenerģijas pārdošanas cenā (uzcenojumā) neietver Nord Pool biržas elektroenerģijas cenu un  

izmaksas par sistēmas operatora pakalpojumiem, obligāto iepirkuma komponenti un PVN.   

 

Elektroenerģijas pārdošanas cenu (uzcenojumu) jānorāda ar 4 (četrām) zīmēm aiz komata.  

 

Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarota pārstāvja amats, vārds, uzvārds 

_________________________________________ paraksts _____________________ 

Datums 

 


