
 
 

 
Piegādātāja līguma Nr.   

Pasūtītāja līguma Nr.  
 

IEPIRKUMA LĪGUMS 
Elektroenerģijas iegāde 

Līguma parakstīšanas vieta: Rīga Datums: 2018. gada 10.maijs 

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas 
institūts 

Pasūtītāja pārstāvis: Ināra Opmane 

Pārstāvja amata nosaukums: Direktore 

Pārstāvja pilnvarojuma pamats: LU MII nolikums 

Piegādātājs: SIA “Geton Energy” 

Piegādātāja pārstāvis: Kristaps Muzikants 

Piegādātāja amata nosaukums: Izpilddirektors 

Pārstāvja pilnvarojuma pamats: Prokūra 

Pasūtītājs un Piegādātājs (turpmāk tekstā ‘Puses’) vienojas par sekojošo ļīgumu 
„Elektroenerģijas iegāde”- turpmāk tekstā „Līgums’: 
 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Piegādātājs pārdod Pasūtītājam elektroenerģiju (turpmāk līguma tekstā ‘Elektroenerģiju’), 

saskaņā ar iepirkumu procedūras LU MII Nr.2018/03 rezultātiem un norādīto specifikāciju 
(Pielikums Nr.1), bet Pasūtītājs veic samaksu saskaņā ar Līgumu un iepirkuma rezultātā 
noteiktajām cenām (Pielikums Nr.2). 

1.2. Elektroenerģijas tirdzniecība ietver rēķinu izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu, apstrādi 
un citas darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību. 

 
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 
2.1. Elektroenerģija tiek pārdota un rēķini izrakstīti saskaņā ar Pasūtītāja faktisko patēriņu. 

Piegādātājs pārdod Elektroenerģiju Pasūtītājam saskaņā ar iepirkuma rezultātā noteiktajām 
viena kilovata cenām, kas par 1 (kWh) bez PVN ir: 
2.1.1. periodam no 01.06.2018. līdz 31.05.2019. ir 0.04150 EUR/kWh; 
2.1.2. periodam no 01.06.2019. līdz 31.05.2020. ir 0.04150 EUR/kWh 

2.2. Piegādātājs rēķinā ietver atsauci uz šo līgumu, norādot līguma sagatavošanas datumu un 
numuru, kā arī norāda iepirkuma procedūras identifikācijas numuru LU MII 2018/03. 

2.3. Piegādātājs piedāvāto elektroenerģijas viena kilovatstundas cenu visā līguma darbības 
laikā (atbilstošajos laika posmos) nedrīkst paaugstināt. Ņemot vērā tirgus apstākļu maiņu 
vai jebkurus citus apstākļus šī cena var tikt pazemināta abpusēji vienojoties ar Pasūtītāju. 

2.4. Pasūtītājam ir tiesības atkarībā no faktiskajām vajadzībām iegādāties mazāku 
elektroenerģijas apjomu atbilstoši faktiskajam patēriņam. 

 
3. LĪGUMA TERMIŅŠ 
3.1. Līgums stājas spēkā ar 2018.gada 01.jūniju un ir spēkā 2 gadus vai līdz kopējās Līguma 

summas (bez PVN) 143 999 EUR sasniegšanai . 
3.2. Lai Līgums būtu spēkā un Pasūtītājs saņemtu nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi, ir 

nepieciešams spēkā esošs sistēmas pakalpojumu līgums starp Piegādātāju un 
elektroenerģijas sistēmas operatoru, kura tīklam ir pieslēgtas Pasūtītāja elektroietaises, un 
pa kuru tiek piegādāta Piegādātāja elektroenerģija. 

 



 
 

 
4. ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDES VIETA UN KĀRTĪBA 
4.1. Elektroenerģija tiek piegādāta Pasūtītājam Raiņa bulvārī 29, Rīga, LV–1459, Latvija. 
4.2. Piegādātājs nodrošina Pasūtītājam nepārtrauktu elektroenerģijas pārdošanu saņemšanai uz 

elektroietaišu piederības robežas, izņemot gadījumus, kad no sistēmas operatora ir saņemta 
informācija par bojājumu un remontu vai rekonstrukcijas plānotajiem pasākumiem, par 
kuriem Pasūtītājs ne vēlāk kā 5 dienas iepriekš tiek rakstiski informēts. Ja rekonstrukcijas 
plānotie pasākumi pārsniedz 12 stundas, tad ar Pasūtītāju noslēdz rakstisku vienošanos. 
 

5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 
5.1. Piegādātāja pienākumi: 

5.1.1. nodrošināt elektroenerģijas pārdošanu Pasūtītājam par Līgumā noteikto 
Elektroenerģijas cenu; 

5.1.2. izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam rēķinu par tā saņemto elektroenerģiju pēc 
Pasūtītājam faktiski patērētā elektroenerģijas apjoma 10 kalendāro dienu laikā pēc 
komercuzskaites mēraparāta rādījumu saņemšanas. 

5.2. Pasūtītāja pienākumi: 
5.2.1. pilnā apjomā apmaksāt Piegādātāja izrakstītos rēķinus 20 darba dienu laikā no 

rēķina saņemšanas dienas. Rēķina apmaksas datums ir pilnas rēķinā norādītās 
maksājuma summas pārskaitīšanas diena no Pasūtītāja norēķinu konta. Ja termiņa 
pēdējā diena ir brīvdiena, tad pēdējā samaksas diena ir nākamā darba diena;  

5.2.2. nekavējoties informēt Piegādātāju, ja nav savlaicīgi saņemts rēķins par iepriekšējā 
mēnesī patērēto elektroenerģiju; 

5.2.3. rakstveidā informēt Piegādātāju 10 kalendāro dienu laikā par savas iestādes 
juridiskā statusa, nosaukuma, adreses, e-pasta adreses u.c. Līguma izpildei būtisko 
rekvizītu maiņu. 

5.3. Pasūtītāja tiesības: 
5.3.1. slēgt balansēšanas pakalpojuma līgumu ar sadales sistēmas operatoru; 
5.3.2. saņemt no Piegādātāja normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas saistīta ar 

elektroenerģijas pārdošanu Pasūtītājam;  
5.3.3. iesniegt Piegādātājam pretenziju par Piegādātāja izrakstīto rēķinu 10 kalendāro 

dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Ja pretenzija tiek atzīta par pamatotu, tiek 
veiktas rēķina korekcijas un galīgie norēķini starp Pusēm. 

 
6. PUŠU ATBILDĪBA 
6.1. Piegādātājs nodrošina Pasūtītājam kompensāciju par nekvalitatīva pakalpojuma sniegšanu 

un nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas 
noteikumos un citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā. 

6.2. Pasūtītājs maksājumu kavēšanas gadījumā maksā Piegādātājam 0,15% (piecpadsmit 
simtdaļas procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma 
dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no laikā nesamaksātās summas. 

6.3. Piegādātājs līgumsodu par elektroenerģijas pārdošanas pārtraukšanu maksā Pasūtītājam 
0,15% (piecpadsmit simtdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru pārtraukuma 
stundu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no Līguma summas. 

6.4. Vainīgā Puse ir atbildīga otrai Pusei par tiešajiem zaudējumiem, kas vainīgās Puses vainas 
dēļ Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā radušies otrai Pusei. Par 
zaudējumu segšanu noslēdz rakstisku vienošanos. 

 
 
7. ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDES PĀRTRAUKUMI 



 
 

7.1. Piegādātājs bojājumu gadījumos nepieciešamības gadījumā iesaistās bojājumu iespējami 
ātrākā novēršanā, nepārsniedzot 12 stundas no brīža, kad Pasūtītājs par bojājumu ir 
paziņojis Piegādātājam uz Klientu atbalsta nodrošināšanas daļu (piem., pa mobilo telefonu 
vai fiksētas līnijas telefonu 8404). 

7.2. Plānotā Elektroenerģijas pārdošanas pārtraukšana pieļaujama tikai saskaņā ar Piegādātāja 
piedāvājumā iekļauto aprakstu (Pielikums Nr.1). 

 
8. LĪGUMA PĀRTRAUKŠANA 
8.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnai izpildei vai 

kad Līgums tiek pārtraukts saskaņā ar pušu gribu, vai kad Līgums tiek vienpusēji izbeigts, 
vai ar pušu saistību pilnīgu izpildi. 

8.2. Līguma darbību izbeidz: 
8.2.1..pusēm vienojoties; 
8.2.2. uz Pasūtītāja rakstiska pieteikuma pamata; 
8.2.3.ja izbeidzas Pasūtītāja lietošanas tiesības vai īpašuma tiesības uz objektu, kuram 
saskaņā ar šo līgumu tiek piegādāta elektroenerģija. 

8.3. Ja Pasūtītājs grib izbeigt līgumu par elektroenerģijas piegādi un lietošanu, tad par to vismaz 
5 (piecas) darbdienas iepriekš rakstiski jāpaziņo Piegādātājam un pilnīgi jānorēķinās par 
izlietoto elektroenerģiju atbilstoši šī līguma nosacījumiem. 

 
9. STRĪDU RISINĀŠANA 
9.1. Līgumu noslēdzot, izpildot, izdarot grozījumus un piemērojot sankcijas, Puses vadās no 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
9.2. Puses centīsies darīt visu, lai atrisinātu visus strīdus un domstarpības, kas var rasties starp 

Pusēm Līguma darbības laikā, pārrunu ceļā savstarpēji vienojoties. 
9.3. Puses apņemas strīdu risināšanas laikā nekaitēt no šī Līguma izrietošajām tiesiskajām 

attiecībām un Pušu interesēm. 
9.4. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiks izskatīti 

Latvijas Republikas tiesās. 
 
10. NEPĀRVARAMA VARA 
10.1. Neviena no Pusēm netiks uzskatīta par atbildīgu, ja kādu Līguma noteikumu izpildi tieši 

aizkavē vai padara neiespējamu jebkādas dabas vai cilvēku izraisītas katastrofas, streiki, 
karš, kā arī valsts varas institūciju izdoti akti vai rīcība, un ja tos novērst Puses nav spējīgas 
ar jebkādām tiesiskām, to rīcībā esošām metodēm. 

10.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem kā saistību izpildes apgrūtinājumu 
vai neiespējamības apstākli, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot nepārvaramās 
varas apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā piecu kalendāro 
dienu laikā, skaitot no dienas, kad šie apstākļi iestājušies. 

10.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses savstarpējā protokolā vienojas par 
turpmāko rīcību. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi 
un būtiski ietekmē jebkuras no Pusēm spēju izpildīt Līgumā noteiktās saistības, tad otra 
Puse ir tiesīga pārtraukt Līguma darbību, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu. 

 
11. CITI NOTEIKUMI 
11.1. Puses apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām personām bez otras Puses piekrišanas 

Līguma izpildes gaitā iegūtu informāciju, izņemot gadījumus, kad atbilstoši apkopota 
informācija tiek sniegta tirgus darbības nodrošināšanai, rēķinu izrakstīšanai, kā arī citus 
gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie tiesību akti. 

11.2. Visas Līguma tehniskās detaļas tiek fiksētas Līguma pielikumos, kas ir Līguma 
neatņemamas sastāvdaļas. 

11.3. Puses garantē, ka šī Līguma slēgšanai nepieciešamā informācija ir patiesa un dokumenti 
īsti. 



 
 

11.4. Šis Līgums ir saistošs Pušu tiesību pārņēmējiem. 
11.5. Puses apņemas savlaicīgi paziņot par savu rekvizītu izmaiņām. 
11.6. Līguma daļu un apakšpunktu nosaukumi kalpo tikai tam, lai atvieglotu Līguma 

izskatīšanu, tādējādi tie neietekmē kāda Līguma punkta izskaidrojumu. 
11.7. Ar šī Līguma parakstīšanu visas iepriekšējās sarunas un priekšlikumi zaudē spēku un pušu 

attiecības regulē tikai šis Līgums un atbilstošie normatīvie akti. 
11.8. Šī Līguma noteikumi var tikt papildināti vai grozīti tikai ar pušu rakstveida vienošanos, 

ko parakstījušas abas Līguma slēdzējas Puses. 
11.9. Visi ziņojumi Pušu starpā tiek veikti rakstveidā pēc Līgumā norādītajām adresēm vai 

vēlāk mainītajām adresēm. 
11.10. Visi jautājumi, kuri nav apskatīti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 
11.11. Līguma pielikumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas. 
11.12. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrai Pusei pa vienam 

eksemplāram. 
 
12. PUŠU REKVIZĪTI 
12.1. Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts 

Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459 

Reģistrācijas Nr.: 90002111761 

PVN reģistrācijas Nr.: LV90002111761 

Banka AS Swedbank 

SWIFT kods HABA LV 22 

IBAN norēķinu konts  

Tālruņa Nr.:  

E-pasta adrese:  

Kontaktpersona: 
 

 
12.2. Piegādātājs: SIA “Geton Energy” 

Juridiskā adrese: Cēsu iela 31, k-2, Rīga, LV 1012 

Reģistrācijas Nr.: 40103642991 

PVN reģistrācijas Nr.: LV40103642991 

Banka Danske bank AS filiāle Latvija 

SWIFT kods MARALV22 

IBAN norēķinu konts  

Tālruņa Nr.:  

E-pasta adrese:  

Kontaktpersona:  

 
Pasūtītāja vārdā: 

 
_____________ 

I.Opmane 

Piegādātāja vārdā: 
 

_____________ 
K. Muzikants 

 
 
 
 

Pielikums Nr.1 



 
 

 
Piegādātāja līguma Nr. 00115/2018 
Pasūtītāja līguma Nr.3-28i/19-2018 

 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
1. Vispārēja informācija  
 
1.1. Pretendents nodrošina elektroenerģijas pārdošanu Pasūtītāja - Latvijas Universitātes 
Matemātikas un informātikas institūta vajadzībām Raiņa bulvārī 29, Rīgā. 
1.2. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā informē elektroenerģijas 
sadales sistēmas operatoru par noslēgto elektroenerģijas tirdzniecības līgumu un elektrības 
tirgotāja maiņu, ja tādu veiks Pasūtītājs atbilstoši šī iepirkuma rezultātam. 
1.3. Pretendents nodrošina elektroenerģijas pārdošanu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus 
likuma, Enerģētikas likuma, likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, 
Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumu un citu Latvijas Republikā piemērojamu 
tiesību aktu normām. 
1.4. Piedāvātajā elektroenerģijas cenā jāiekļauj: 

1.4.1. visi nodokļi un maksas, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kas jāapmaksā 
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem; 
1.4.2. balansēšanas pakalpojuma cena; 
1.4.3. visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām šī iepirkuma līguma 
izpildes laikā. 

1.5. Piedāvātajā cenā nav jāiekļauj obligātā iepirkuma komponente un sistēmas 
pakalpojuma tarifu un pārvades izmaksas. 
 
2. Dati par pasūtītāja elektroenerģijas patēriņu 
2.1. Pašlaik piemērotais elektroenerģijas tarifa plāns – Elektrum individuālais, elektroenerģija 

1.laika zonā.. 
2.2. Vidējais elektroenerģijas patēriņš mēnesī 2017.gadā – .... kWh. 
2.3. Kopējais elektroenerģijas patēriņš 2017.gadā – ..... kWh. 
2.4. Plānotais elektroenerģijas patēriņa pieaugums 12 mēnešu periodā – ne vairāk kā 10%. 
2.5. Ievada aizsardzības aparāta nominālā strāva – 500 A. 
2.6. Spriegums - 400/230 V. 
2.7. Fāzu skaits – 3 fāzes. 
2.8. Atļautās slodzes lielums – 300 kW. 
2.9. Vidējā patērētā jauda – 154 kW. 
 
Pasūtītāja kontaktpersona par elektroenerģijas patēriņa jautājumiem – galvenais enerģētiķis 
P.Rezevskis, tālrunis ........... 
 
3. Informācija par elektroenerģijas sadales sistēmas operatoru, kura 

tīklam ir pieslēgtas Pasūtītāja elektroietaises. 
Pasūtītaja elektroietaises ir pieslēgtas AS „Sadales Tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmai. 

 
 

Pasūtītāja vārdā: 
 

_____________ 
I.Opmane 

Piegādātāja vārdā: 
 

_____________ 
K. Muzikants 

 
Pielikums Nr.2 



 
 

 
Piegādātāja līguma Nr. 00115/2018 
Pasūtītāja līguma Nr.3-28i/19-2018 

 
CENU PIEDĀVĀJUMS 

1. Cenas jānorāda saskaņā ar šī pielikuma 3.punktā sniegto formātu. 

2. Pretendents piedāvā elektroenerģijas cenu, kas: 
2.1. neietver obligāto iepirkumu komponentes un sistēmas pakalpojumu tarifus, ko 

Pasūtītājs apmaksā saskaņā ar sistēmas operatoru noslēgtā sistēmas pakalpojumu 
līguma noteikumiem; 

2.2. ietver balansēšanas pakalpojuma cenu; 
2.3. ietver visus nodokļus un maksas, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kas jāapmaksā 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
3. Cenu formāts: 

Mūsu piedāvājums ir: 
Nr. Nosaukums Vienības 

(kWh) 
cena bez  

PVN 
(EUR)* 

Plānotais 
elektro-
enerģijas 
patēriņš 

(kWh) ** 

Kopā cena  
piegādes vietā 

 bez PVN 
(EUR) *** 

 
 

PVN (EUR) 

Kopā cena  
piegādes vietā  
ar PVN (EUR) 

1.1. 
Elektroenerģija par 
1.-12.mēnesi 

0.04150 1 400 000 58 100.00 12 201.00 70 301.00 

1.2. 
Elektroenerģija par 
13.-24.mēnesi 

0.04150 1 540 000 63 910.00 13 421.10 77 331.10 

   Kopā 
(EUR): 

122 010.00 25 622.10 147 632.10 

 
* Vienas kilovatstundas elektroenerģijas cena jānorāda ar ne vairāk kā pieciem cipariem aiz 
komata. 
** Plānotais elektroenerģijas patēriņš (kWh) ir norādīts kā paredzamais maksimums. Faktiskais 
elektroenerģijas patēriņš šajos laika periodos būs atkarīgs no reālajām Pasūtītāja patēriņa 
vajadzībām šajos laika periodos.  
*** Kopējā cena prognozējamam elektroenerģijas patēriņa daudzumam bez PVN jānorāda ar 
ne vairāk kā diviem cipariem aiz komata. 
Kopējā cena par elektroenerģiju 24 mēnešu periodam (bez PVN) 122 010.00  EUR (simtu 
divdesmit divi tūkstoši desmit eiro 00 centi) 
 
Piedāvātā elektroenerģijas vienības cena visā līguma darbības laikā (atbilstošajos laika posmos) 
netiks paaugstināta. Ņemot vērā tirgus apstākļu maiņu vai jebkurus citus apstākļus šī cena var 
tikt pazemināta abpusēji vienojoties ar Pasūtītāju. 

 
 

Pasūtītāja vārdā: 
 
 

_____________ 
I.Opmane 

Piegādātāja vārdā: 
 
 

_____________ 
K. Muzikants 

 


