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1. Vispārīgā informācija. 

1.1.Iepirkuma identifikācijas numurs un iepirkuma metode.   

1.1.1. PA „SANT-TEX”2017/2.  

1.1.2. Iepirkuma metode – Atklāts konkurss. 

1.2. Pasūtītāja nosaukums, adrese, citi rekvizīti un kontaktpersonas: 

Pasūtītājs   Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-TEX” 

Vienotais Reģ. Nr. 90001663120 

Juridiskā adrese Bērzpils iela 56, Balvi, LV-4501 

 Bankas konts   LV12PARX0006684760015 

    AS CITADELE BANKA 

Tālruņa Nr. 64507197 

Faksa Nr. 64507197 

E-pasta adrese: santex@balvi.lv 

 

1.3. Kontaktpersonas: 

1.3.1. iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Uldis Sprudzāns 

    Tālrunis Nr.64507197, 29442378 

    e-pasts: santex@balvi.lv 

    darba laiks: 8
00

-12
00

 un 13
00

-17
00

 

1.3.2. jurists Vilmārs Kubaks (par jautājumiem, kas saistīti ar iepirkuma nolikumu) 

Tālrunis Nr.64507199, 6186616 

e-pasts: vilmars.kubaks@inbox.lv 

darba laiks: 8
00

-12
00

 un 13
00

-17
00 

 

1.4. Pretendenti. 

1.4.1. Iepirkumā var piedalīties juridiska persona, vai personu apvienība jebkurā to kombinācijā, 

kas atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām 

1.4.2. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu 

dalībai iepirkumā, Pretendents pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šajā nolikumā ietvertās 

prasības, normas un noteikumus. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais 

nosacījums, kas ir pretrunā ar šo Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu 

piedāvājuma noraidīšanai. 

 

2. Iepirkuma priekšmets. 

2.1.Elektroenerģijas iegāde un balansēšanas pakalpojumu sniegšana Balvu novada pašvaldības 

aģentūras „SAN-TEX”  vajadzībām, kas izpildāma saskaņā ar prasībām, kas noteiktas šajā 

nolikumā un tam pievienotajos pielikumos. 

2.2.Plānotais aptuveni nepieciešamais elektroenerģijas daudzums līguma izpildes laikā: 600 000 

kwh. 

2.3.Piedāvājums jāiesniedz par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu. 

2.4.Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 

2.5.Nolikumam atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: piedāvājums ar zemāko cenu. 

2.6.Apmaksas noteikumi: 100% pēcapmaksa saskaņā ar līguma noteikumiem. 

2.7.CPV kods: 09310000-5 – elektrība. 

2.8.Līguma darbības termiņš – 2017.gada 31.decembris. 

2.9.Piedāvājuma derīguma termiņš: ne mazāks kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no 

piedāvājumu atvēršanas dienas. 

2.10.Līguma izpildes vieta: Balvu pilsētas teritorija. 

2.3. Apmaksas kārtība:  
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2.3.1. Apmaksa tiks veikta par elektroenerģijas iegādi - 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 

rēķina saņemšanas e-pastā: santex@balvi.lv. 

2.11. Iepirkuma līgums tiks slēgts pēc iepirkuma procedūras beigām. 

2.12. Iepirkuma priekšmetā paredzētās elektroenerģijas iegādes termiņš: no līguma noslēgšanas 

dienas līdz 2017.gada 31.decembrim vai līdz nolikuma 2.2.punktā noteiktā plānotā elektroenerģijas 

daudzuma sasniegšanai. 

2.12.1. Iepirkuma „Elektroenerģijas iegāde Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” 

vajadzībām 2017.gadam”, līguma termiņš tiek skaitīts no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2017.gada 

31.decembrim. 

2.14. Noslēgtais līgums pēc tā stāšanās spēkā tiks publicēts Balvu novada pašvaldības aģentūras 

„SAN-TEX” mājas lapā www.san-tex.lv kā to nosaka PIL 9.panta astoņpadsmitā daļa. 

 

3. Iepirkuma Nolikuma saņemšana, informācijas apmaiņas kārtība, piedāvājumu iesniegšana 

un atvēršana. 

3.1. Ar iepirkuma Nolikumu var iepazīties Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” mājas 

lapā www.san-tex.lv un pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās 8:00-12:00 un  

no 13:00 līdz 17:00, Balvu novada pašvaldības aģentūrā „SAN-TEX”, Bērzpils ielā 56, Balvi līdz 

2017.gada 13.aprīļa plkst.10:00, tālr. 64507197. 

3.2. Iepirkuma piedāvājuma dokumentus Pretendents iesniedz slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā 

Balvu novada pašvaldības aģentūrā „SAN-TEX”, Bērzpils ielā 56, Balvi, LV-4501, līdz 2017.gada 

13.aprīlim plkst.10:00. Pretendentu piedāvājumi pēc šī termiņa netiks pieņemti. Piedāvājumu var 

sūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē, piegādāt ar kurjeru vai iesniegt personīgi. Piedāvājumi, kas saņemti 

pēc augstāk minētā termiņa, netiks pieņemti vai neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ Pretendentam. 

3.3. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentu notiek pa pastu, faksu un elektroniski. 

Visa aktuālā informācija par iepirkumu, t.sk. Nolikumu, ir pieejama Pasūtītāja mājas lapā www.san-

tex.lv. Pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. 

3.4. Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par iepirkuma Nolikumu, to dara rakstiski ar pasta un 

faksa starpniecību vai elektroniski, adresējot to Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” 

iepirkumu komisijai, turpmāk tekstā – Komisija, ar norādi - iepirkumam “Elektroenerģijas iegāde 

Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” vajadzībām 2017.gadam”, PA „SANT-

TEX”2017/2, uz adresi Bērzpils ielā 56, Balvi, Balvu novads, LV-4501, fakss 64507197, e-pasts: 

santex@balvi.lv. Lai informācija, kas nosūtīta pa faksu un elektroniski, iegūtu likumīgu spēku, tā 

vienlaikus jānosūta arī pa pastu. 

3.5. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ. Par 

jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei. 

3.6 Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs 

un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta. 

3.7. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 3.2. punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums 

un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem. 

3.8. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts 

(ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku). 

3.9. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs pretendentu reģistrē piedāvājumu iesniegšanas secībā.  

3.10. Pretendents var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pasūtītājs grozījumus piedāvājumā 

nepieņem. 

3.11. Gadījumā, ja pasūtītājs konstatē, ka iepirkumā nepieciešamas izmaiņas, proti, grozījumi, tas 

iepirkumu pārtrauc un tā vietā organizē jaunu iepirkumu, ietverot nepieciešamās izmaiņas. 

Atkārtotajam iepirkumam tiek piešķirts jauns identifikācijas numurs. 
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4. Piedāvājuma iesniegšana un dokumentu noformējums. 

4.1.  Piedāvājumu noformēšana: 

4.1.1. Piedāvājumu jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā, uz kura norādīts: 

4.1.1.1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese; 

              Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-TEX” 

 Reģ.Nr. 90001663120 

     Bērzpils ielā 56, Balvos, Balvu novadā, LV-4501 

4.1.1.2. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese: 

 /Nosaukums/ 

 Reģ.Nr. _________________ 

 /adrese/ 

4.1.1.3. atzīme „Piedāvājums iepirkumam “Elektroenerģijas iegāde Balvu novada 

pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” vajadzībām 2017.gadam”, identifikācijas 

numurs PA „SANT-TEX”2017/2. Neatvērt līdz 2017.gada 13.aprīļa plkst. 

11:00”; 

4.1.2. visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam 

dokumentam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums 

latviešu valodā. Ja piedāvājumam pievieno dokumentu kopijas, tās apliecina 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

4.1.3. piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem; 

4.1.4. visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt caurauklotiem ar izturīgu diegu vai auklu. 

Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot papīra lapu. Šuvuma vietai jābūt 

apstiprinātai ar Pretendenta zīmogu (ja ir) un jābūt parakstītam, norādot ieņemamo 

amatu un paraksta atšifrējumu, jānorāda atšifrēts lapu skaits. Piedāvājumam jābūt 

noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu. 

Piedāvājumam pievienotais informatīvais materiāls (bukleti, attēli u.tml.) nav 

jācaurauklo; 

4.1.5. piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām; 

4.1.6. piedāvājuma sākumā aiz titullapas jāievieto satura rādītājs.  

4.1.7. piedāvājums kopā ar informatīvajiem materiāliem (ja ir) jāievieto Nolikuma 4.1.1 

apakšpunktā minētajā iepakojumā; 

4.2. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā: 

 4.2.1. pretendenta atlases dokumenti, tehniskais un finanšu piedāvājums (1 (viens) 

oriģināls). 

 4.2.2. pretendenta atlases dokumenti, tehniskais un finanšu piedāvājums (1 (viena) 

kopija). 

4.3. Pieteikums iepirkumam jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā 

pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir personu apvienība jebkurā to kombinācijā, pieteikumu 

jāparaksta katrai personai, kas iekļauta personas apvienībā, vai tās pārstāvim ar pārstāvības 

tiesībām vai tās pilnvarotai personai. 

 

5. Prasības pretendentiem. 

5.1. Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no 

dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā 

tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā 

saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; 



2) ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums 

par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā 

tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā 

informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu 

dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas 

sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;  

3) iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma 

komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu PIL 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē 

vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar 

mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem; 

4) uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, 

kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 

5.1.punktā 1), 2) un 3) apakšpunkta nosacījumi. 

5.2. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma 5.1.punktā 1), 2) 

vai 4) apakšpunktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs: 

1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā panta astotās daļas 4. 

punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: 

a) par PIL 9.panta astotās daļas 1. punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra, 

b) par PIL 9.panta astotās daļas 2. punktā minētajiem faktiem — no Valsts ieņēmumu dienesta un 

Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas 

pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un PIL 9.panta astotās daļas 4. punktā minētās 

personas piekrišanu  

2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un PIL 9.panta astotās daļas 4. 

punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, 

kas apliecina, ka uz to un PIL 9.panta astotās daļas 4. punktā minēto personu neattiecas PIL 9.panta 

astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 

darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents 

noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā. 

5.3. Atkarībā no atbilstoši Nolikuma 5.2.punkta 1) apakšpunkta "b" apakšapakšpunktam veiktās 

pārbaudes rezultātiem pasūtītājs: 

1) neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 

noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un PIL 9.panta astotās daļas 4. 

punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 

2) informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu 

parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu 

aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam 

vai PIL 9.panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā 

dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir 

nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā 

pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas 

dienas —, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 



iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav 

iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. 

5.4. Pretendents, t.sk. personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība) vai visi piegādātāju apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz 

piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) ir 

reģistrēti atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 

5.5. Pretendentam ir jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Par Latvijas 

Republikas Komercreģistrā reģistrētiem pretendentiem pasūtītājs iegūst informāciju LR Uzņēmumu 

reģistra datu bāzē. 

5.6. Pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgs pārdot elektroenerģiju. 

5.7. Pretendentam ir jābūt reģistrētam elektroenerģijas tirgotāju reģistrā. 

5.8. Pretendentam ir jābūt noslēgtiem elektroenerģijas iegādes līgumiem. 

5.9. Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums iepriekšējo trīs gadu laikā vismaz 2 (divas) 

reizes pārsniedz pretendenta piedāvāto līgumcenu. Pretendentiem, kuri dibināti vēlāk, finanšu 

vidējais apgrozījums par nostrādāto periodu vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz pretendenta 

piedāvāto līgumcenu. 

5.10. Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un noraida pretendentu jebkurā piedāvājuma 

izvērtēšanas stadijā, ja pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas 

novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju vai neatbilst kādai no Nolikumā 

minētajām prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību 

izvirzītajiem pretendenta dalības nosacījumiem. 

 

6. Iesniedzamie dokumenti. 

6.1. Pretendenta atlases dokumenti:  

6.1.1. Pieteikums dalībai iepirkumā, kuru pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai formai 

(Pielikums Nr.1). Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta 

visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu 

iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu.  

6.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad visu grupas dalībnieku parakstīta vienošanās. 

6.1.3. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas 

reģistrācijas apliecības kopija. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad visu grupas dalībnieku 

reģistrācijas apliecību kopijas. 

6.1.4. Licences par tiesībām tirgot elektroenerģiju pretendenta apliecināta kopija. 

6.1.5. Sabiedrisko pakalpojumu regulatora izsniegta izziņa, ka pretendents ir reģistrēts 

elektroenerģijas tirgotāju reģistrā. 

6.1.6. Līguma starp Pretendentu – elektroenerģijas tirgotāju un sistēmas operatoru kopijas par 

sistēmas lietošanu, vai vienošanos starp pusēm par gatavību slēgt līgumu par sistēmas nepārtrauktu 

lietošanu uz termiņu, ne īsāku Nolikuma 2.8. punktā norādītajā līguma darbības laikā, ja 

Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Elektroenerģijas tirdzniecības līgumu ar Pasūtītāju. 

6.1.7. Ja līguma izpildē ir paredzēts iesaistīt apakšuzņēmējus, piedāvājumā jāuzrāda visi 

apakšuzņēmēji, jāpievieno komersantu reģistrācijas apliecības, Licences kopijas un viņu 

apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē. Jānorāda informācija par konkrētajiem 

apakšuzņēmējiem, apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem un saistīto uzņēmumu, un tiem nododamo 

darbu apjoms (daļu vērtība), ja nododamo darbu apjoms ir vienāds vai lielāks par 20 (divdesmit) 

procentiem no kopējās iepirkuma līguma vērtības. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, 

kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējiem ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā 

ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, 

kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.  



6.1.8. Ja līguma izpildē ir paredzēts iesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents iesniedz apakšuzņēmēja 

apliecinājumu vai vienošanos ar apakšuzņēmēju par sadarbību konkrētā līguma izpildē par tiem 

apakšuzņēmējiem, apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem un saistīto uzņēmumu, kuriem nododamo 

darbu apjoms ir vienāds vai lielāks par 20 (divdesmit) procentiem no kopējās iepirkuma līguma 

vērtības.  

6.1.9. Pretendenta apliecinājums, ka tam ir noslēgti elektroenerģijas iegādes līgumi par kopējo 

apjomu, kas ir vismaz tikpat liels kā Nolikuma 2.2. punktā minētais. Apliecinājumam jāsatur ziņas 

par vismaz 3 (trīs) juridiskām personām, ar ko ir noslēgti elektroenerģijas iegādes līgumi par 

lielākajiem apjomiem, to kontaktpersonām. 

6.1.10. Pretendenta apstiprināta izziņa, ka tam gada finanšu vidējais apgrozījums iepriekšējo trīs 

gadu laikā (2014., 2015., 2016.gads) vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz pretendenta piedāvāto 

līgumcenu. Finanšu apgrozījumu iepriekšējos trijos gados, jānorāda katrā gadā atsevišķi. 

Pretendenti, kuri dibināti vēlāk iesniedz izziņu, ka tam finanšu vidējais apgrozījums par nostrādāto 

periodu vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz pretendenta piedāvāto līgumcenu. 

6.2. Tehniskais piedāvājums: 

6.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām 

(Pielikums Nr.2). 

6.3. Finanšu piedāvājums. 

6.3.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma 

formai (Pielikums Nr.3). 

6.3.2. Finanšu piedāvājumā norāda cenu euro un centos bez pievienotās vērtības nodokļa un ar 

pievienotās vērtības nodokli ar pieciem cipariem aiz komata par 1 (vienu) kW/h (kilovatstundu). 

6.3.3. Piedāvātā cenai jābūt galīgai, par kādu elektroenerģija tiks pārdota elektroenerģijas 

lietotājam. 

6.3.4. Piedāvātā cena ir nemainīga visā līguma darbības laikā. 

 

7. Pastāvīgā iepirkumu komisija. 

7.1. Komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību Nolikumā norādītajām prasībām. 

7.2. Pretendenta piedāvājumu neizskata un noraida, ja: 

7.2.1. Piedāvājuma dokumenti nav parakstīti; 

7.2.2. Piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām. 

7.3. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja tas atbilst kādam no 

nolikuma 5.1.punktā minētajiem gadījumiem. 

7.4. Par atbilstošiem uzskatīs tikai tos piedāvājumus, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām 

prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti. 

7.5. No prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem Komisija izvēlēsies  piedāvājumu  ar viszemāko 

cenu. 

7.6. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. 

7.7. Komisija veiks aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu piedāvājumos. Vērtējot finanšu 

piedāvājumu, Komisija rīkojas saskaņā ar PIL 41.panta devīto daļu. 

7.8. Par komisijas pieņemto lēmumu par uzvarētāju visi pretendenti tiks informēti 3 (trīs) darba 

dienu laikā. 

7.9. Gadījumā, ja tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs Nolikuma prasībām, 

Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju. 

7.10. Komisija nodrošina, lai piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai netiktu 

izpausta informācija par piedāvājumu vērtēšanas procesu.  

7.11. Ja izraudzītais iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, Komisija izvēlas 

nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt 

līgumu, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 



7.12. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

7.13. Komisija ir lemttiesīga, ja Komisijas sēdē piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no Komisijas 

locekļiem, bet ne mazāk kā trīs Komisijas locekļi. 

7.14. Komisijas tiesības: 

7.14.1. rakstiski pieprasīt, precizēt iesniegto informāciju no Pretendentiem, kas piedalās 

iepirkumā; 

7.14.2. pārbaudīt visu Pretendentu sniegto ziņu patiesumu; 

7.14.3. pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām; 

7.14.4. veikt citas darbības saskaņā ar PIL, šo Nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem. 

7.15. Komisijas pienākumi: 

7.15.1. izskatīt Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu 

iesniegšanas termiņā; 

7.15.2. pieņemt lēmumu; 

7.15.3. veikt citas darbības saskaņā ar PIL, šo Nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem. 

7.16. Piedāvājumu atvēršanu, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un 

piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē. 

 

8. Pretendenta tiesības un pienākumi. 

8.1. Pretendentam ir pienākums sekot līdzi Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.san-tex.lv 

publicētajai informācijai.  

8.2. Pretendentam ir tiesības pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt 

iesniegto piedāvājumu.  

8.3. Pienākums rakstveidā informēt komisiju pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz 

iepirkuma noslēgumam par izmaiņām iesniegtajos pretendenta atlases dokumentos, kas saistītas ar:  

1) pretendenta saimnieciskās darbības apturēšanu vai pārtraukšanu;  

2) tiesvedības uzsākšanu par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu; 

3) nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu rašanos. 

8.4. Pēc Komisijas pieprasījuma sniegt papildu informāciju. 

8.5. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 

8.6. Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma 

izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Balvu novada pašvaldības aģentūrā „SAN-

TEX” līdz Nolikumā noteiktajam termiņam. 

8.7. Rakstveidā, Komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu 

uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem. 

8.8. Pretendentam ir citas šajā iepirkuma nolikumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

8.9. Līdz ar Piedāvājuma iesniegšanu pretendents apņemas ievērot visus Nolikumā minētos 

noteikumus. 

 

 

  

http://www.san-tex.lv/


9. Nolikuma pielikumi. 

 

Pielikums Nr.1 – Pieteikums dalībai atklātā konkursā; 

Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija; 

Pielikums Nr.3 – Finanšu piedāvājums; 

Pielikums Nr.4 – Pieslēgumu vietas. 

Pielikums Nr.4 – Līgums 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:      U.Sprudzāns 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr. 1 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ 

2017. gada  ____. ______________ 

 

Iepirkuma nosaukums: “Elektroenerģijas iegāde Balvu novada pašvaldības aģentūras 

„SAN-TEX” vajadzībām 2017.gadam” PA „SANT-TEX”2017/2 

 

Kam  

Pretendents  

Reģistrācijas numurs  

Juridiskā adrese  

Telefons, fakss, e-pasts  

Pretendenta kontaktpersona 

(vārds, uzvārds, amats, 

telefons) 

 

 

Finanšu rekvizīti:  

Bankas nosaukums:  

Bankas kods:  

Konta numurs:  

Pilnvarotā persona, kas būs 

tiesīga parakstīt līgumu 
 

 

1. Mēs, apakšā parakstījušies, esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un piekrītam visiem 

nolikuma noteikumiem. Saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām piedāvājam piegādāt 

elektroenerģiju  un balansēšanas pakalpojumu atbilstoši nolikuma prasībām. 

 

2.Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu Piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim pakalpojumu 

līdz nolikumā un Līgumā noteiktam termiņam. 

  



 

 

Pretendenta pārstāvis 

 

 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 

 

z.v. 

 

  

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2017.gada ____.__________________ 

 

 



Pielikums Nr. 2 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

“Elektroenerģijas iegāde Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” vajadzībām 

2017.gadam” PA „SANT-TEX”2017/2 

Pieslēguma veids – Viena laika zona – tarifs, kurš piemērojams visiem objektiem (pieslēguma 

vietas skatīt Pielikumā Nr.4) 

 

Aptuvenais elektroenerģijas daudzums – 600 000 kWh 

 

Elektroenerģijas tirgotājam jāsniedz balansēšanas pakalpojums un elektroenerģijas cenā jāiekļauj 

balansēšanas pakalpojuma cena. 

 

Elektroenerģijas tirgotājam elektroenerģijas tirdzniecības līgumā noteiktajā kārtībā atsevišķiem 

Pasūtītāja objektiem elektroenerģijas iegāde jāpārtrauc vai elektroenerģija jāpiegādā jauniem 

Pasūtītāja objektiem. 

 

Piegādātajai elektroenerģijai jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos – Elektroenerģijas 

tirgus likumā, Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumos, Enerģētikas likumā u.c., 

kas ir spēkā attiecīgās darbības veikšanas brīdī, noteiktajām prasībām. 

 

Pretendentam ir noslēgts līgums ar elektroenerģijas sistēmas operatoru, kura tīklam ir pieslēgtas 

pasūtītāja elektroietaises. 

 

Pretendents 21 (divdesmit vienu) dienu pirms tirdzniecības sākuma informē sistēmas operatoru 

par noslēgto elektroenerģijas tirdzniecības līgumu. Tirgotāja maiņa notiek mēneša 1.datumā. 

 

 

 

 



Pielikums Nr.3 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

“Elektroenerģijas iegāde Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” vajadzībām 

2017.gadam” PA „SANT-TEX”2017/2                  

2017. gada ___.__________. 

 

 

(pretendenta nosaukums, reģ. Nr.) 

 

piedāvājam izpildīt pasūtījumu, kas saistīts ar elektroenerģijas tirdzniecību Balvu novada 

pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” vajadzībām par sekojošām cenām: 

Pieslēguma veids 

Piedāvāta cena 

bez PVN (EUR) 

par 1 kW/h 

Piedāvāta cena bez 

PVN (EUR) 

Kopā par aptuveno 

elektroenerģijas 

daudzumu 

(600 000kWh) 

 

Piedāvāta cena 

ar PVN (EUR) 

Kopā par 

aptuveno 

elektroenerģijas 

daudzumu 

(600 000kWh) 

 

Viena laika zona    

 

Ar šo mēs apliecinām, ka piedāvātā cenai ir galīgā, par kādu elektroenerģija tiks pārdota 

Pasūtītājam (elektroenerģijas lietotājam) visā līguma darbības laikā. 

 

 

 

 

 

 

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums 

         z.v. 



Pielikums Nr. 4 

 

Pieslēguma vietas 

“Elektroenerģijas iegāde Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” vajadzībām 

2017.gadam” PA „SANT-TEX”2017/2 

Nr.p.k

. Adrese/ Objekts 

Skaitītāja 

numurs 

1 

"Bērzpils 69", Centramuiža, Balvu pag., Balvu nov. / 

KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA 
53116896 

2 "Kapi", Balvi, Balvu nov. / KAPLIČA 11512066 

3 

"TP 3405", Balvu pag., Balvu nov. / ATTĪRĪŠANAS 

IEKĀRTAS 
1053151 

4 Alejas iela 7, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 32812918 

5 Baznīcas iela 7, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11690509 

6 Baznīcas iela 14, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11667954 

7 Bērzpils iela 4, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11513153 

8 Bērzpils iela 4, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11511230 

9 Bērzpils iela 6, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11512144 

10 Bērzpils iela 8, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11689395 

11 Bērzpils iela 11/13, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 32203337 

12 Bērzpils iela 12, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11716791 

13 Bērzpils iela 14, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11712519 

14 Bērzpils iela 19A, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 32864821 

15 Bērzpils iela 44, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11693282 

16 Bērzpils iela 46, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11688961 

17 Bērzpils iela 50, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11698738 

18 Bērzpils iela 50, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11693064 

19 Bērzpils iela 56, Balvi, Balvu nov. / CENTRĀLĀ BĀZE 48004620 

20 

Bērzpils iela 62, Balvi, Balvu nov. / PĀRSŪKNĒŠANAS 

STACIJA 
11688249 

21 

Brīvības iela 39, Balvi, Balvu nov. / PĀRSŪKNĒŠANAS 

STACIJA 
11717332 

22 Brīvības iela 45, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 1410137100005



5 

23 Brīvības iela 59, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 32557932 

24 Brīvības iela 59A, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 32646770 

25 Brīvības iela 64, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 32864791 

26 Brīvības iela 66, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11710746 

27 Brīvības iela 68, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 32122635 

28 Brīvības iela 69, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11668979 

29 Brīvības iela 70, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11693524 

30 Brīvības iela 73, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11710805 

31 Brīvības iela 89, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11709905 

32 Daugavpils iela 41, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11711725 

33 Daugavpils iela 61, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11692337 

34 Daugavpils iela 69, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11513092 

35 Dārza iela 8, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11713016 

36 

Dārza iela 10, Balvi, Balvu nov. / KOMUNĀLAIS 

APGAISMOJUMS 
47384112 

37 Ezera iela 9, Balvi, Balvu nov. / PĀRSŪKNĒŠANAS STACIJA 11713447 

38 Ezera iela 16, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11716741 

39 Ezera iela 18, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11712460 

40 Ezera iela 24, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11711760 

41 Ezera iela 26, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11710001 

42 Ezera iela 28, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11710650 

43 Ezera iela 40, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11711407 

44 Ezera iela 41, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11710766 

45 Ezera iela 41, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11710410 

46 Ezera iela 42, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11712674 

47 Ezera iela 43, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 50123252 

48 Ezera iela 43A, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11716978 

49 

Ezera iela 44A, Balvi, Balvu nov. / ŪDENS SŪKNĒTAVA 

NR.32 
47611303 

50 

Jaunatnes iela 14A, Balvi, Balvu nov. / KANALIZĀCIJAS 

SŪKŅU STACIJA 
11692689 



51 

Kalna iela 4A, Balvi, Balvu nov. / KANALIZĀCIJAS SŪKŅU 

STACIJA 
11711443 

52 Miera iela 15, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11716879 

53 

Partizānu iela 2, Balvi, Balvu nov. / PĀRSŪKNĒŠANAS 

STACIJA 
11710437 

54 

Partizānu iela 4, Balvi, Balvu nov. / STAŅISLAVA 

PIEMINEKLIS 
32728933 

55 Partizānu iela 12, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 32149370 

56 Partizānu iela 21A, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11712200 

57 Partizānu iela 23, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 32108353 

58 Partizānu iela 36, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11669101 

59 Partizānu iela 39A, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11669063 

60 Partizānu iela 56, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11668945 

61 Pilsoņu iela 23, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11710757 

62 Pilsoņu iela 31, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11710949 

63 Raiņa iela 37, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 32484262 

64 Raiņa iela 39, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11716526 

65 Raiņa iela 39, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11710551 

66 Raiņa iela 40, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11712532 

67 Raiņa iela 41, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11716981 

68 Raiņa iela 48A, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11720831 

69 Raiņa iela 54, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 11675585 

70 

Rūpniecības iela 8, Balvi, Balvu nov. / PĀRSŪKNĒŠANAS 

STACIJA 
11710655 

71 Sporta iela 5, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 33168494 

72 Stacijas iela 5, Balvi, Balvu nov. / KORIDORS 32485789 
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Pielikums Nr.5 

 

LĪGUMS Nr._____  

par elektroenerģijas tirdzniecību 

 

Balvi,            2017.gada ___.______________ 

 

Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN-TEX”, reģistrācijas Nr._____________________, 

adrese: __________________________Balvu novads, LV-4501, turpmāk saukts 

„LIETOTĀJS”, ____________________________ personā, kura rīkojas saskaņā ar 

nolikumu no vienas puses, un 

_____________________, reģistrācijas Nr.____________________, juridiskā adrese 

__________________, kuru uz _____________ pamata pārstāv tās _____________________ 

personā, turpmāk tekstā – „TIRGOTĀJS”, no otras puses,  

abi kopā turpmāk saukti – „Puses”, bet atsevišķi – „Puse”,  

pamatojoties uz publiskā iepirkuma „Elektroenerģijas iegāde Balvu novada pašvaldības 

aģentūras “SAN-TEX” vajadzībām”, identifikācijas Nr. PA “S-T” 2016/4 rezultātiem, 

turpmāk tekstā „Iepirkums” un __________ iesniegto piedāvājumu, 

izsakot savu brīvo gribu bez viltus, spaidiem un maldības, noslēdz šāda satura līgumu: 

 

1. Termini. 

 

1.1. Balansēšanas pakalpojums – iztrūkstošās balansējošās elektroenerģijas pārdošana un 

pārpalikuma balansējošās elektroenerģijas iepirkšana; 

1.2. Elektroenerģijas cena – cena, par kādu TIRGOTĀJS pārdod LIETOTĀJAM 

elektroenerģiju, kas norādīta Līguma 3.5. punktā;  

1.3. Līgums – šis līgums par elektroenerģijas tirdzniecību, iekaitot visus tā pielikumus, 

grozījumus un papildinājumus; 

1.4. Obligātā iepirkuma komponentes – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

apstiprinātas kompensācijas, kuras saskaņā ar tiesību normām proporcionāli sava 

elektroenerģijas patēriņa apjomam apmaksā LIETOTĀJS; 

1.5. Palīgpakalpojumi — pakalpojumi, kas nepieciešami elektroenerģijas pārvades sistēmas 

balansētas darbības nodrošināšanai; 

1.6. Pārvade - elektroenerģijas transportēšanu savstarpēji savienotā augstsprieguma sistēmā, 

lai to piegādātu LIETOTĀJAM; 

1.7. Sadale - elektroenerģijas transportēšanu vidēja un zema sprieguma sadales sistēmā, lai to 

piegādātu LIETOTĀJAM;  



1.8. Sistēmas operators – licencēta juridiska persona, kura sniedz Sistēmas pakalpojumu; 

1.9. Sistēmas pakalpojumi — elektroenerģijas Pārvade vai Sadale, kas nodrošina 

elektroenerģijas plūsmas no elektroenerģijas ražotājiem līdz LIETOTĀJAM; 

1.10. Sistēmas pakalpojumu līgums - starp LIETOTĀJU un Sistēmas operatoru, kura tīklam 

ir pieslēgtas LIETOTĀJA elektroiekārtas, noslēgtais sistēmas pakalpojumu līgums par 

Sistēmas pakalpojumu un Palīgpakalpojumu sniegšanu; 

1.11. Sistēmas pakalpojumu tarifi – tiesību aktos noteiktajā kārtībā noteikti tarifi Sistēmas 

pakalpojumiem. 

 

2. Līguma priekšmets. 

 

2.1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem TIRGOTĀJS pārdod, bet LIETOTĀJS pērk 

elektroenerģiju Līguma Pielikumā Nr.1 minēto elektroenerģiju patērējošo objektu vajadzībām 

un samaksā par to.  

2.2. Elektroenerģijas tirdzniecība ietver rēķinu izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu, apstrādi 

un citas darbības, kas  saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību. Elektroenerģijas 

tirdzniecība neietver elektroenerģijas Pārvadi un Sadali. 

 

 

 

3. Elektroenerģijas cena un patēriņa apjoms. 

 

3.1. TIRGOTĀJS pārdod, bet LIETOTĀJS pērk par Elektroenerģijas cenu neierobežotu 

aktīvās elektroenerģijas apjomus.  

3.2. Elektroenerģijas cena neietver Obligātā iepirkuma komponentes un Sistēmas 

pakalpojumu tarifus, ko LIETOTĀJS apmaksā papildus saskaņā ar Sistēmas pakalpojumu 

līguma un šī Līguma noteikumiem.  

3.3. TIRGOTĀJS pārdod elektroenerģiju LIETOTĀJAM saskaņā ar iepirkuma rezultātā 

noteiktajām cenām. 

3.4. Elektroenerģija tiek pārdota un rēķini izrakstīti saskaņā ar LIETOTĀJA faktisko patēriņu. 

3.5. Elektroenerģijas cena, par kādu TIRGOTĀJS pārdod un LIETOTĀJS pērk 

elektroenerģiju, noteikta TIRGOTĀJA piedāvājumā iepirkumam un tā ir EUR 

______________bez PVN par 1 kW/h.  

3.6. Izmaksas par balansēšanas pakalpojumu ir ietvertas Elektroenerģijas cenā. 

3.7. Elektroenerģijas cenas spēkā esamības periods: no 2016.gada __._______________ līdz 

2017.gada __.________________________ 



3.8. Ja TIRGOTĀJS var piedāvāt zemāku cenu vai Latvijas Republikas tirgū tiek pārdota 

elektroenerģija ar zemāku cenu par līguma 3.5.punktā noteikto, Puses var vienoties par 

atbilstošu elektroenerģijas cenas samazināšanu. 

3.9. Plānotais aptuvenais elektroenerģijas daudzums par visiem Līguma Pielikumā Nr.1 

minētajiem objektiem – __________________ kWh. 

3.10. Kopējā līguma summa nedrīkst pārsniegt EUR ______________, tai skaitā 

pamatsumma EUR ____ (summa vārdiem) apmērā un pievienotās vērtības nodoklis EUR ___ 

(summa vārdiem) apmērā visā līguma darbības laikā. 

 

4. Rēķinu apmaksas kārtība. 

 

4.1. Rēķinu apmaksas termiņš ___ (_____________) kalendāro dienu laikā pēc rēķina 

saņemšanas uz e-pastu: _____________________.  

4.2. Rēķini uzskatāmi par saņemtiem nākamajā darba dienā pēc to nosūtīšanas uz 4.1.punktā 

norādīto e-pasta adresi  

4.3. Rēķina apmaksas datums ir pilnas rēķinā norādītās maksājuma summas ieskaitīšanas 

diena TIRGOTĀJA bankas kontā. Ja termiņa pēdējā diena ir brīvdiena, tad pēdējā samaksas 

diena ir nākamā darba diena. No saņemtajām summām TIRGOTĀJS vispirms dzēš līgumsodu 

(ja tāds ir), parādu par saņemto elektroenerģiju (ja tāds ir) un atlikušo summu ieskaita kārtējā 

maksājuma veikšanai. 

4.4. TIRGOTĀJS rēķinos ietver atsauci uz šo Līgumu, norādot Līguma sagatavošanas datumu 

un numuru.  

4.5. TIRGOTĀJA izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas paraksts tiek 

aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek 

nosūtīti LIETOTĀJAM saskaņā ar Līguma 4.1. un 4.2.punktu. 

4.6. Ja pretenzija par TIRGOTĀJA izrakstīto rēķinu netiek iesniegta TIRGOTĀJAM Līguma 

5.4.3. punktā noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka LIETOTĀJAM nav pretenziju par 

TIRGOTĀJA izrakstītajiem rēķiniem. 

4.7. LIETOTĀJA vārdā norēķināties ar Sistēmas operatoru par Sistēmas pakalpojumiem un 

Palīgpakalpojumiem, kā arī Obligātā iepirkuma komponentēm LIETOTĀJS deleģē 

TIRGOTĀJU. 

4.8. Nokavējuma procenti par maksājuma kavējumu: 0.01% (nulle komats nulle viens 

procenti) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 

10% no parāda kopējās summas. 

 

5. Pušu pienākumi un tiesības. 

5.1. TIRGOTĀJA pienākumi: 

5.1.1. nodrošināt elektroenerģijas pārdošanu LIETOTĀJAM par Līgumā noteikto 

Elektroenerģijas cenu;  



5.1.2. izrakstīt un nosūtīt LIETOTĀJAM rēķinu par tā saņemto elektroenerģiju pēc 

LIETOTĀJA faktiski patērētā elektroenerģijas apjoma 5 (piecu) kalendāro dienu laikā 

pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumu saņemšanas;  

5.1.3. ja pirms rēķina izrakstīšanas un nosūtīšanas LIETOTĀJS ir veicis avansa maksājumus 

saskaņā ar Līguma 5.3.1. punktu, tad TIRGOTĀJS samazina nosūtāmā rēķina 

maksājamās summas apmēru par avansā samaksāto summu; 

5.1.4. rakstveidā informēt LIETOTĀJU 10 (desmit) kalendāro dienu laikā par sava 

uzņēmuma juridiskā statusa, nosaukuma, adreses, e-pasta adreses u.c. Līguma izpildei 

būtisko rekvizītu maiņu; 

5.1.5. ja saskaņā ar Līguma 4.5. punktu LIETOTĀJS ir deleģējis TIRGOTĀJU norēķināties 

ar Sistēmas operatoru, tad TIRGOTĀJS LIETOTĀJAM nosūtāmajā rēķinā ietver 

maksu par Sistēmas Pakalpojumiem un Palīgpakalpojumiem, kā arī par Obligātā 

iepirkuma komponentēm.  

5.1.6. sekot līdzi LIETOTĀJA patērētās elektroenerģijas apjomam un informēt 

LIETOTĀJU, ja sagaidāms elektroenerģijas patēriņa pārtēriņš (pārsniegs Līguma 

3.9.punktā paredzēto apjomu). 

5.2. LIETOTĀJA pienākumi: 

5.2.1. pilnā apjomā apmaksāt TIRGOTĀJA izrakstītos rēķinus Līguma 4.1.punktā minētajā 

termiņā, sedzot izdevumus par naudas līdzekļu pārskaitīšanu TIRGOTĀJAM; 

5.2.2. nekavējoties informēt TIRGOTĀJU, ja nav savlaicīgi (līdz nākošā mēneša 10. 

datumam) saņemts rēķins par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju; 

5.2.3. rakstveidā informēt TIRGOTĀJU 10 (desmit) kalendāro dienu laikā par sava 

uzņēmuma juridiskā statusa, nosaukuma, adreses, e-pasta adreses u.c. Līguma izpildei 

būtisko rekvizītu maiņu; 

5.2.4. noslēgt līgumu ar Sistēmas operatoru par Sistēmas pakalpojumiem Līguma Pielikumā 

Nr.1 norādītajās adresēs. 

5.3. TIRGOTĀJA tiesības:  

5.3.1. pieprasīt no LIETOTĀJA avansa maksājumu 1 (viena) mēneša vidējā maksājuma 

apmērā šādos gadījumos: 

5.3.1.1.ja LIETOTĀJS ir nokavējis TIRGOTĀJA izrakstīta rēķina apmaksu; 

5.3.1.2.ja LIETOTĀJS tiesību aktos noteiktā kārtībā atzīts par maksātnespējīgu; 

5.3.2. ja TIRGOTĀJS savlaicīgi nesaņem komercuzskaites mēraparātu rādījumus, tam ir 

tiesības izrakstīt rēķinu pēc visu iepriekšējo mēnešu, taču ne vairāk kā pēdējo 12 

(divpadsmit) mēnešu, vidējā patēriņa. 

5.4. LIETOTĀJA tiesības: 

5.4.1. saņemt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Balansēšanas pakalpojumu; 

5.4.2. saņemt no TIRGOTĀJA normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas saistīta ar 

elektroenerģijas pārdošanu LIETOTĀJAM;  

5.4.3. iesniegt TIRGOTĀJAM pretenziju par TIRGOTĀJA izrakstīto rēķinu 10 (desmit) 

kalendāro dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. Pretenzijas iesniegšana neatbrīvo 

LIETOTĀJU no pienākuma veikt rēķinā noradītās summas apmaksu pilnā apmērā 

Līgumā norādītajā termiņā. Ja pretenzija tiek atzīta par pamatotu, tiek veiktas rēķina 

korekcijas un galīgie norēķini starp Pusēm. 

 

6. Atbildība un sankcijas. 

 

6.1. Rēķina apmaksas kavējuma gadījumā LIETOTĀJAM jāmaksā līgumsods Līguma 4.8. 

punktā noteiktajā apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. 

6.2. Vainīgā Puse ir atbildīga otrai Pusei par tiešajiem zaudējumiem, kas vainīgās Puses 

vainas dēļ Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā radušies otrai Pusei.  



6.3. TIRGOTĀJS nav atbildīgs LIETOTĀJAM par to, ka tam nav iespējams pārdot 

elektroenerģiju sakarā ar to, ka LIETOTĀJAM nav spēkā esoša Sistēmas pakalpojumu līguma 

vai Sistēmas operators nesniedz LIETOTĀJAM Sistēmas pakalpojumus no TIRGOTĀJA 

neatkarīgu iemeslu dēļ.  

6.4. TIRGOTĀJS nodrošina LIETOTĀJAM kompensāciju par nekvalitatīva pakalpojuma 

sniegšanu un nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem Elektroenerģijas tirdzniecības un 

lietošanas noteikumos un citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā. 

6.5. TIRGOTĀJS nodrošina LIETOTĀJA sūdzību pieņemšanu un izskatīšanu par šī līguma 

un TIRGOTĀJAM normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi.  

 

7. Vispārējie noteikumi Līguma saistību izpildei. 

 

7.1. Puses ievēro Elektroenerģijas tirgus likuma, Enerģētikas likuma, likuma Par sabiedrisko 

pakalpojumu regulatoriem, Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumu un citu 

Latvijas Republikā piemērojamu tiesību aktu normas. 

7.2. Par komercuzskaites mēraparātu rādījumu nodošanas kārtību un ar to saistītajiem 

jautājumiem LIETOTĀJS vienojas ar Sistēmas operatoru un par to informē TIRGOTĀJU.  

 

8. LIETOTĀJA saistības ar Sistēmas operatoru. 

 

8.1. Ja, parakstot Līgumu, LIETOTĀJS deleģē TIRGOTĀJU LIETOTĀJA vārdā norēķināties 

ar Sistēmas operatoru par Sistēmas pakalpojumiem un Palīgpakalpojumiem, kā arī par 

Obligātā iepirkuma komponentēm, tad: 

8.1.1. LIETOTĀJS pilnvaro TIRGOTĀJU informēt Sistēmas operatoru par šo deleģējumu, kā 

arī saņemt no Sistēmas operatora informāciju par Sistēmas pakalpojumu līgumā noteiktajām 

maksām Sistēmas pakalpojumiem un Palīgpakalpojumiem, kā arī par Obligātā iepirkuma 

komponentēm; 

8.1.2. Puses vienojas, ka maksa par Sistēmas pakalpojumiem un Palīgpakalpojumiem, kā arī 

par Obligātā iepirkuma komponentēm tiek iekļauta LIETOTĀJA elektroenerģijas rēķinā un 

samaksu šiem pakalpojumiem LIETOTĀJS veic TIRGOTĀJAM vienlaicīgi ar apmaksu par 

elektroenerģiju, pamatojoties uz TIRGOTĀJA Līgumā noteiktajā kārtībā izrakstītajiem 

rēķiniem.  

9. Nepārvarama vara. 

 

9.1. 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. 

9.2. 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 5 (piecu) kalendāro dienu 

laikā, skaitot no dienas, kad šie apstākļi iestājušies. 

9.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses savstarpējā protokolā vienojas par 

turpmāko rīcību. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (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. 

 

10. Līguma termiņš un tā pirmstermiņa izbeigšana. 

 

10.1. Līgums ir spēkā no 2016.gada __._______________ līdz 2017.gada 

__.________________________ vai līdz Līguma 3.10.punktā noteiktās summas sasniegšanai. 

10.2. Lai TIRGOTĀJS varētu izpildīt Līgumu, ir nepieciešams spēkā esošs Sistēmas 

pakalpojumu līgums. LIETOTĀJAM ir pienākums pierādīt Sistēmas pakalpojumu līguma 

spēkā esamību.  

10.3. LIETOTĀJAM ir tiesības jebkurā laikā izbeigt Līgumu, par to vismaz 21 (divdesmit 

vienu) dienu pirms attiecīgā mēneša beigām rakstiski brīdinot TIRGOTĀJU.  

10.4. TIRGOTĀJAM ir tiesības pārtraukt pārdot elektroenerģiju LIETOTĀJAM un izbeigt 

Līgumu šādos gadījumos:  

10.4.1. ja LIETOTĀJS nav apmaksājis vairāk kā vienu no TIRGOTĀJA izrakstītajiem 

rēķiniem, un šāda saistību neizpilde turpinās 30 (trīsdesmit) dienas pēc tam, kad 

TIRGOTĀJS par to ir rakstiski brīdinājis LIETOTĀJU; 

10.4.2. ja nav spēkā vai spēku zaudējis Līguma 10.2. punktā minētais Sistēmas pakalpojumu 

līgums, ar vienpusēju rakstveida paziņojumu. 

10.5. Jebkurā no gadījumiem, kad Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 10.3. un/vai 10.4. 

punktiem, LIETOTĀJS apmaksā TIRGOTĀJA izrakstītos rēķinus par saņemto 

elektroenerģiju līdz Līguma izbeigšanās brīdim. 

11. Citi noteikumi. 

11.1. 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, parādu piedziņai, kā arī citus gadījumus, kad informācijas 

izpaušanu pieprasa piemērojamie tiesību akti. 

11.2. Tās Pušu attiecības, kuras nav atrunātas Līgumā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

11.3. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir sastādāmi, Pusēm rakstiski vienojoties, un tie 

stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas, pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par 

tā neatņemamu sastāvdaļu. 

11.4. Līgums tiek parakstīts divos vienādos eksemplāros. Abiem eksemplāriem ir vienāds 

juridiskais spēks. Katrai Pusei tiek izsniegts viens Līguma eksemplārs.  

11.5. Sakarā ar to, ka Elektroenerģijas cena šī Līguma darbības laikam tika noteikta, ņemot 

vērā elektroenerģiju patērējošo objektu skaitu un elektroenerģijas patēriņa apjomu, 



elektroenerģiju patērējošie objekti var tikt izslēgti no Līguma tikai Pusēm par to rakstiski 

vienojoties. Šis noteikums attiecas arī uz gadījumiem, kad mainās LIETOTĀJA tiesības 

attiecībā uz elektroenerģiju patērējošo objektu. 

11.6. Ja LIETOTĀJS vēlas pirkt elektroenerģiju citos objektos, kas nav norādīti Līguma 

Pielikumā Nr.1, LIETOTĀJS par to informē TIRGOTĀJU. Šādā gadījumā atsevišķa Pušu 

rakstiska vienošanās par objekta iekļaušanu Līgumā pēc tam, kad TIRGOTĀJS ir saņēmis 

LIETOTĀJA paziņojumu, nav nepieciešama, taču var tikt noslēgta, ja līdz ar to mainās citi 

Līguma noteikumi (cenas noteikšanas princips, LIETOTĀJA pērkamās elektroenerģijas 

apjoms u.c.). Attiecības ar Sistēmas operatoru LIETOTĀJS risina atsevišķi.  

11.7. LIETOTĀJA kontaktpersona: ________________ t._________________, 

mob.t.______________, e-pasts: ________________________ 

11.8. TIRGOTĀJA kontaktpersona: ___________________, t._____________, mob.t. 

_______, e-pasts: ____________________ 

12. Strīdu izšķiršana. 

12.1. Puses centīsies darīt visu, lai atrisinātu visus strīdus un domstarpības, kas var rasties 

starp Pusēm Līguma darbības laikā, pārrunu ceļā savstarpēji vienojoties. 

12.2. Strīdi, kuri radušies Līguma darbības gaitā, ja Pusēm, savstarpēji vienojoties, nav 

izdevies tos izšķirt, tiek izšķirti Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā vispārējās 

jurisdikcijas tiesā. 

13. Pušu rekvizīti un paraksti. 

 

LIETOTĀJS:  

Balvu novada pašvaldība  

Reģ. Nr. 90001663120 

TIRGOTĀJS: 

 

 

  Bērzpils iela 56, Balvi, LV-4501  

  e-pasts:santex@balvi.lv 

   

  AS „Citadele Banka”  

  Konts     LV12PARX0006684760015 

 

  Kods PARXLV22  

__________________/U.Sprudzāns 

z.v.     
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