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APSTIPRINĀTS 
2018. gada 7. martā 

iepirkuma komisijas sēdē, 

protokols Nr.1-7.11/1. 

 

Atklāta konkursa 

NOLIKUMS 

„Elektroenerģijas piegāde 

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta vajadzībām” 

 

1. Pasūtītājs  
Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts (turpmāk – Pasūtītājs) juridiskā 

adrese - Turaidas ielā 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, reģistrācijas Nr. 90000012776; mājaslapa: 

www.turaida-muzejs.lv 

 

2. Kontaktpersona 
Par iepirkuma priekšmetu atbildīgā kontaktpersona – Dainis Linmeijers, Īpaši aizsargājamā kultūras 

pieminekļa - Turaidas muzejrezervāta direktores vietnieks, e-pasts: dainis.linmeijers@turaida-

muzejs.lv; tālr. 67971402; 27801028 

 

3. Informācija par iepirkuma priekšmetu 
3.1. Elektroenerģijas piegāde Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta 

vajadzībām saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1.pielikums) prasībām.  

3.2. Pasūtītāja paredzētā summa iepirkuma realizācijai ir līdz 134 999 EUR bez PVN.  

3.3. CPV kods – 09310000-5 

3.4. Iepirkuma identifikācijas numurs:TMR2018/1 

3.5. Elektroenerģijas piegādes vieta – Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis - Turaidas 

muzejrezervāts, Turaidas iela 10, Sigulda 

3.6. Līguma izpildes laiks ir 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas brīža. 

3.7. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības samazināt vai palielināt elektroenerģijas iepirkuma 

apjomus. 

 

4. Iepirkuma procedūra  
Atklātais konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta 1. daļu. 

 

5. Informācijas apmaiņa 
5.1. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresēto Pretendentu tiek veikta rakstiskā veidā, 

nosūtot iesniegumus, lūgumus, informācijas pieprasījumus pa pastu, vai nosūtot tos elektroniski uz 

elektroniskā pasta adresi: dainis.linmeijers@turaida-muzejs.lv 

5.2. Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 36. panta otrajai daļai) 

pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Konkursa nolikumu, iepirkuma komisija 

atbildi sniedz 5 (piecu) dienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk 

kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

5.3. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkumu komisijas atbildes uz tiem tiek nosūtītas 

jautājumu adresātiem un publicētas Pasūtītāja mājaslapā – www.turaida-muzejs.lv, sadaļā 

“Muzejrezervāts”/ iepirkumi. 

 

6. Nolikuma grozījumi 
6.1. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, Publisko iepirkumu likuma 28. 

pantā paredzētajos gadījumos un kārtībā.  

6.2. Vienlaikus Pasūtītājs informāciju par grozījumiem iepirkuma konkursa nolikumā publicē Pasūtītāja 

mājaslapā – www.turaida-muzejs.lv sadaļā “Muzejrezervāts”/ iepirkumi, ne vēlāk kā nākamajā 

http://www.turaida-muzejs.lv/
http://www.turaida-muzejs.lv/
http://www.turaida-muzejs.lv/
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dienā pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam 

publicēšanai. 

 

7. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi 
7.1. Pretendenta vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst nolikuma prasībām, vai pretendenta norādītā apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu 

vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās piegādes līguma vērtības, izslēgšanas noteikumi un to 

pārbaude tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas nosacījumiem.  

7.2. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst 

Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktam, pretendents 

norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu 

vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un 

veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu 

uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē 

 

8. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti 

Prasība Iesniedzamais dokuments 

9.1 Pretendents normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas 

Republikas (turpmāk – LR) 

Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīvo aktu prasībām. 

 

 

8.1.1. Reģistrācijas faktu par Latvijas Republikā reģistrēto 

pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 

iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra mājaslapā: www.ur.gov.lv. 

8.1.2. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz 

kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments 

(kopija), kas apliecina pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās 

valsts normatīvo aktu prasībām.  

9.2.Pretendents ir tiesīgs nodarboties ar 

elektroenerģijas tirdzniecību Latvijas 

Republikas teritorijā un ir reģistrēts 

elektroenerģijas tirgotāju reģistrā. 

9.2.1. Reģistrācijas faktu elektroenerģijas tirgotāju reģistrā 

iepirkuma komisija pārbaudīs Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas mājaslapā www.sprk.gov.lv  

 

9.3.Pretendenta pieteikums dalībai 

Konkursā, kas apliecina Pretendenta 

apņemšanos pārdot elektroenerģiju, 

saskaņā ar nolikuma prasībām. 

9.3.1.Pieteikums jāsagatavo atbilstoši pievienotajai formai 

(Nolikuma 2.pielikums). Pieteikumu paraksta paraksttiesīgā 

vai pilnvarotā persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā 

persona, pieteikumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai 

apliecināta kopija. 

9.4.Ja pretendents pakalpojuma 

sniegšanai plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus vai balstās uz citu 

personu iespējām, lai apliecinātu, ka 

pretendenta kvalifikācija atbilst 

nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas 

prasībām, pretendents piedāvājumā 

papildus iesniedz: 

 

 

9.4.1. informāciju (nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā 

adrese, paredzēto darbu īss apraksts, darbu apjoms %, euro) 

par visiem iesaistītajiem apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma 

līguma vērtības vai lielāka un norāda katram šādam 

apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu 

9.4.2. vienošanos ar apakšuzņēmēju, apakšuzņēmēja 

apliecinājumu vai citu pierādījumu par nepieciešamo resursu 

nodošanu Pretendenta rīcībā; 

9.4.3. kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu 

dokumentu, kas apliecina, ka apakšuzņēmējs ir reģistrēts 

atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (šis 

noteikums attiecas tikai uz ārvalstīs reģistrētu 

apakšuzņēmēju). Pasūtītājs pārbauda Latvijā reģistrēta 

apakšuzņēmēja reģistrācijas faktu, iegūstot informāciju 

Uzņēmumu reģistra datu bāzē. 

9.4.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (vai 

personālsabiedrība), piedāvājumā papildus norāda personu, 

kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību. 

https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42
http://www.ur.gov.lv/
http://www.sprk.gov.lv/
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Pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā paraksta visas 

personas, kas iekļautas personu apvienībā, norādot katra 

personu apvienības biedra atbildības apjomu. 

  

9.5. Pretendentam ir spēkā esošs līgums 

ar elektroenerģijas sadales sistēmas 

operatoru, kura tīklam ir pieslēgtas 

pasūtītāja elektroietaises vai sadales 

sistēmas operatora apliecinājums par 

gatavību slēgt līgumu ar pretendentu par 

sistēmas pakalpojumiem 

9.5.1. Pretendenta apliecinājumu par spēkā esošu līgumu ar 

elektroenerģijas sadales sistēmas operatoru vai sadales 

sistēmas operatora apliecinājumu, ka sistēmas pakalpojumu 

līgums tiks noslēgts (uz termiņu, kas nav īsāks par 

elektroenerģijas iepirkuma līguma termiņu) gadījumā, ja 

pretendentam šā iepirkuma rezultātā tiks piešķirtas iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības. 

9.6.Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu 

laikā, līdz piedāvājuma iesniegšanas 

brīdim (ja dibināts vēlāk, tad 

nostrādātajā periodā, līdz piedāvājuma 

iesniegšanas brīdim) veiksmīgi ir 

izpildījis vismaz 2 (divus) 

elektroenerģijas piegāžu līgumus, kur 

pārdotās elektroenerģijas apjoms vienā 

gadā vienam pasūtītājam pārsniedz 

500 000 kWh 

9.6.1. Pretendenta pieredzes elektroenerģijas tirdzniecībā 

saraksts, kurā norādīts Pasūtītāja nosaukums, piegādātās 

elektrības apjoms, līguma summa, piegādes laiks, kurā 

uzskatāmi izcelti vismaz 2 (divi) elektroenerģijas 

pārdošanas līgumi, kuros pārdotās elektroenerģijas 

apjoms vienam pasūtītājam pārsniedz  500 000 kWh 

9.7.Pretendenta vidējais gada finanšu 

apgrozījums, kas saistīts ar 

elektroenerģijas tirdzniecību, pēdējo trīs 

gadu laikā (2015., 2016. un 2017.gados) 

vai īsākā laika periodā, ja pretendents 

savu darbību ir uzsācis vēlāk, ir bijis ne 

mazāks par EUR 2 200 000, 00 (divi 

miljoni euro, 00 centi), bez PVN 

9.7.1. Pretendenta apstiprināta izziņa par pretendenta vidējo 

gada finanšu apgrozījumu elektroenerģijas piegādē 

iepriekšējos trijos gados, norādot apgrozījumu katrā gadā 

atsevišķi. 

Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk – atbilstoša izziņa par gada 

finanšu vidējo apgrozījumu elektroenerģijas piegādē 

nostrādātajā periodā. 

9.8.Tehniskā specifikācija 9.8.1. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Nolikuma 1. 
pielikumā norādītajai Tehniskajai specifikācijai un 
Pretendentam tajā jāapraksta iespējas, kādā tiks piegādāta 
nopirktā elektroenerģija Pasūtītājam, kā tiks organizēti 
norēķini par saņemto elektroenerģiju, kādā veidā notiks 
Pasūtītāja, Pretendenta un Piegādātāja komunicēšana. 

9.9.Finanšu piedāvājums 9.9.1. Finanšu piedāvājumā (Nolikuma 3. pielikums) norāda 

elektroenerģijas vienības cenu euro bez PVN un kopējo cenu 

orientējošam apjomam. Finanšu piedāvājumā norādītā 

vienības cena ir maksimāli pieļaujamā cena, par kādām 

Pretendents var piegādāt pasūtītājam elektroenerģiju visā 

līguma darbības laikā.  

Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar 

elektrības pārdošanu un Tehnisko specifikāciju prasību izpildi 

saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās 

izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta 

pakalpojumi u.c.); 

9.9.2. Elektroenerģijas 1kWh cenu bez PVN norāda ar skaitli, 

kam ir ne vairāk kā pieci cipari aiz komata, kopējo summu 

prognozētajam elektroenerģijas patēriņa daudzumam bez 
PVN – ne vairāk kā divi cipari aiz komata. Finanšu 

piedāvājumā cenas norāda EUR bez PVN.  

 

9. Piedāvājumu iesniegšana 
9.1. Iesniegšanas laiks – līdz 2018. gada 3. aprīlī, plkst. 11:00. 
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9.2. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai, nosūtot pa pastu. Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks – 

darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai - no plkst.08:05 līdz plkst.16:30. 

9.3. Iesniegšanas vieta – Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis - Turaidas muzejrezervāts, Turaidas 

iela 10, Sigulda, LV-2150. 

9.4. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma 9.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 9.1.punktā 

noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs. 

9.5. Saņemtos piedāvājumus reģistrē to iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda Pretendenta 

nosaukumu, tā adresi, kontaktpersonu, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Komisija 

nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts. 

9.6. Piedāvājumus, kas nav iesniegti Nolikumā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc norādītā piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa, neizskata un tos neatvērtus nosūta atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam. 

9.7. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu 

aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā 

adresē, uzņemas Pretendents. Piedāvājumi, kas tiks saņemti arī pa pastu pēc noteiktā termiņa, netiks 

pieņemti. 

9.8. Pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām, ierodoties personīgi pie Pasūtītāja un apmainot vai paņemot atpakaļ iesniegto piedāvājumu. 

Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības 

konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā 

piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

9.9. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu ar vienu piedāvājuma variantu. 

9.10. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu, iesniegšanu un spēkā 

uzturēšanu Pasūtītājam.  

 

10. Piedāvājuma noformēšana 
10.1. Piedāvājums sastāv no šādām daļām: 

 pieteikuma dalībai konkursā un Pretendenta atlases dokumentiem; 

 tehniskā piedāvājuma; 

 finanšu piedāvājuma. 

10.2. Piedāvājuma sējumā ietilpstošie dokumenti ir jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali jāpārlīmē un 

jāapzīmogo). Piedāvājumam jābūt titullapai (brīvā formā), satura rādītājam ar uzrādītām lapām. 

10.3. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē), uz kura jānorāda: 

 Pasūtītāja nosaukums un adrese;  

 Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs; 

 atzīme „Piedāvājums atklātam konkursam „Elektroenerģijas piegāde Īpaši aizsargājamā 

kultūras vajadzībām”, iepirkuma ID Nr.TMR2018/1” 

10.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

10.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. 

10.6. Iesniegtie piedāvājumi pretendentiem netiek atgriezti. 

 

11. Konkursa norise 
11.1. Piedāvājumu atvēršana: 

11.1.1. Piedāvājumi tiks atvērti 2018. gada 3. aprīlī plkst. 1110 Īpaši aizsargājamā kultūras piemineklī-

Turaidas muzejrezervātā (Pārvaldnieka mājā) Turaidas ielā 10, Siguldā  

11.1.2. Atvēršanas sanāksmē piedalās iepirkumu komisijas locekļi un nepieciešamības gadījumā arī 

komisijas pieaicināti speciālisti. 

11.1.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Pretendentu piedāvājumus atver to iesniegšanas 

secībā, nosaucot Pretendenta (uzņēmuma) nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku 

un piedāvājumā izteikto kopējo cenu bez PVN. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.\ 

11.1.4. Piedāvājumi tiek izvērtēti iepirkumu komisijas slēgtās sēdēs. 

11.2. Piedāvājumu vērtēšana: 

11.2.1. Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, 

pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā izvēles kritēriju – zemāko cenu. 
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11.2.2. Iepirkuma komisija neizskata un Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības atklātā konkursā, ja: 

 piedāvājums neatbilst kādai atklāta konkursa nolikumā noteiktajai prasībai, vai 

 piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, vai 

 Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto 

informāciju, vai 

 piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc.  

11.2.3. Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts Pretendents, kura piedāvājums atbilst nolikumā izvirzītām 

prasībām un ir ar viszemāko cenu. 

11.2.4. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Nolikuma 8.1.3. punkta prasībām.  

Iepirkuma komisija atkarībā no pretendenta izslēgšanas nosacījumu pārbaudes rezultātiem 

pieņems lēmumu Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.  

11.3. Iepirkuma komisija informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma 

37. pantā noteiktajā kārtībā. 

 

12. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 
12.1. Komisijas tiesības: 

12.1.1. pieprasīt papildu informāciju no Pretendentiem, kas piedalās konkursā; 

12.1.2. lemt par konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu; 

12.1.3. lemt par konkursa termiņa pagarināšanu; 

12.1.4. veikt izmaiņas konkursa nolikumā; 

12.1.5. noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst konkursa nolikumā izvirzītām prasībām; 

12.1.6. noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir nepamatoti lētas; 

12.1.7. noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas 

kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; 

12.1.8. pieprasīt Pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā ietverto informāciju. Ja tehniskais 

piedāvājums neatbilst tehniskajai specifikācijai, tad iepirkuma komisija tālāk piedāvājumu 

nevērtē; 

12.1.9. prasīt Pretendentam izskaidrot finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju un labot aritmētiskās 

kļūdas. Par kļūdu labojumu un laboto summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura 

pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā veiktos 

aritmētisko kļūdu labojumus. 

12.2. Komisijas pienākumi: 

12.2.1. izvērtēt piedāvājumus atbilstoši Nolikuma 12.2 punktā noteiktai kārtībai; 

12.2.2. rakstiski informēt konkursa Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām 

aritmētiskām kļūdām; 

12.2.3. noteikt konkursa uzvarētāju; 

12.2.4. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus konkursa 

Pretendentus par konkursa rezultātiem; 

12.2.5. pēc līguma noslēgšanas, nosūtīt informatīvu paziņojumu par pieņemto lēmumu Iepirkumu 

uzraudzības birojam;  

12.2.6. piedāvājuma sagatavošanas laikā rakstiski sniegt papildus informāciju Pretendentam, kurš 

pieprasījumu ir iesniedzis Nolikuma 5.1. un 5.2.punktos noteiktajā kārtībā, kā arī publicēt šo 

informāciju Pasūtītāja mājaslapā Nolikumā noteiktajā termiņā. 

 

13. Pretendenta tiesības un pienākumi 
13.1. Pretendenta pienākumi: 

13.1.1. iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas Publisko iepirkumu likumā un Nolikumā izvirzītās 

prasības; 

13.1.2. 3 (trīs) kalendāro dienu laikā, termiņu skaitot no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas 

brīža, rakstiski sniegt atbildi uz Komisijas iesniegtajiem jautājumiem par Pretendenta iesniegto 

piedāvājumu. 

13.2. Pretendenta tiesības: 
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13.2.1. piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja 

neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi un kārtībā kāda noteikta 

Nolikuma 6.1 punktā; 

13.2.2. līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt 

savu piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, un tas izbeidz 

Pretendenta turpmāko līdzdalību konkursā. Piedāvājums atsaucams, vai maināms, pamatojoties 

uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un 

apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un vadītāja vai vadītāja pilnvarotas personas parakstu. 

 

14. Līguma parakstīšana 
14.1. Starp atklāta konkursa uzvarētāju un Pasūtītāju tiks noslēgts iepirkuma līgums atbilstoši iepirkuma 

priekšmetam un Pretendenta piedāvājumam par pamatu ņemot nolikumam pievienoto Līguma 

projektu (4. pielikums). 

14.2. Līgums ar konkursa uzvarētāju tiks slēgts ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc nogaidīšanas 

termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā Publisko iepirkumu likuma 68. pantā noteiktajā 

kārtībā nav iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 

14.3. Ja konkursa uzvarētājs nepamatoti atsakās slēgt Līgumu ar pasūtītāju, Komisija izvēlas nākamo 

Pretendentu ar zemāko piedāvāto cenu, kas atbilst visām Nolikuma prasībām. 

14.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkuma procedūru jebkurā tās etapā līdz Līguma noslēgšanai. 

 

15. Pielikumi 
 

1. Pielikums - Tehniskā specifikācija 

2. Pielikums – Pieteikuma veidlapa 

3. Pielikums – Finanšu piedāvājuma forma 

4. Pielikums – Līguma projekts 

 

 

Iepirkumu komisijas  

priekšsēdētāja        Inta Mikanovska-Mikalovska 
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1.  pielikums  

Atklāta konkursa nolikumam „Elektroenerģijas piegāde 

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta vajadzībām” ID Nr. TMR2018/1 

 

Tehniskā specifikācija 

„Elektroenerģijas piegāde 

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta vajadzībām” 

ID Nr. TMR2018/1 

 

1) Pretendentam ir jābūt noslēgtam līgumam ar elektroenerģijas sistēmas operatoru, kura 

tīklam ir pieslēgtas pasūtītāja elektroietaises. 

2) Pretendents informē sistēmas operatoru par noslēgto elektroenerģijas tirdzniecības līgumu 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

3) Pasūtītājs iepirkuma līgumā deleģē pretendentu tā vārdā norēķināties ar sistēmas 

operatoru par sistēmas pakalpojumiem, palīgpakalpojumiem un obligātā iepirkuma 

komponentēm. 

4) Pasūtītājs deleģē pretendentu tā vārdā paziņot sistēmas operatoram par elektroenerģijas 

tirgotāja maiņu. Maksu par sistēmas operatora pakalpojumiem pretendents iekļauj 

lietotājam iesniedzamajos rēķinos. 

5) Pretendents nodrošina elektroenerģijas tirdzniecību atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

6) Pretendentam jānodrošina iespēja nodot informāciju par patērēto elektroenerģiju, nosūtot 

datus elektroniski vai reģistrējot “on-line” datu bāzē. 

7) Prasības pretendenta palīdzības dienesta darbībai - elektroenerģijas padeves pārtraukumu 

gadījumos Pasūtītājam jābūt nodrošinātai operatīvai sazināšanās iespējai 24 stundas 

diennaktī, 7 dienas nedēļā vismaz pa diviem neatkarīgiem sakaru kanāliem (piem., mobilo 

telefonu un fiksētas līnijas telefonu) ar pretendenta pārstāvi, kas ir atbildīgs par 

nepārtrauktas un kvalitātes prasībām atbilstošas elektroenerģijas saņemšanas 

nodrošināšanu. 

8) Nosacījumi finanšu piedāvājuma sagatavošanai: 

 

Pieslēguma veids, 

laika zona 

Prognozējamais 

elektroenerģijas 

patēriņš 12 

mēnešiem (kWh) 

Cena par 1 

mērvienību EUR 

(kWh) bez PVN 

Summa (EUR) kopā 

bez PVN 

Elektroenerģija vienas 

laika zonas objekti 244 365 

  

Elektroenerģija trīs 

laiku zonas objekti 353 401 

  

Kopā  

PVN 21 %  

Kopā ar PVN 21 %  
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2. pielikums  

Atklāta konkursa nolikumam „Elektroenerģijas piegāde 

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta vajadzībām” ID Nr. TMR2018/1 

 
PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ 

„Elektroenerģijas piegāde 

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta vajadzībām” 
ID Nr. TMR2018/1 

 
Informācija par pretendentu* 

 

Pretendenta nosaukums: 
 

Reģistrācijas numurs:  

Juridiskā adrese:  

Pasta adrese:  

E-pasta adrese:  Tālrunis:  

 

Finanšu rekvizīti* 

 

Bankas nosaukums: 

 

Bankas kods:  

Konta numurs:  

 

Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* 

 

Vārds, uzvārds: 

 

Ieņemamais amats:  

E-pasta adrese:  Tālrunis:  

 
Ar šo apliecinām savu dalību atklātā konkursā „Elektroenerģijas piegāde Īpaši aizsargājamā kultūras 

pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta vajadzībām”, iepirkuma ID Nr. TMR/2018/1 

 

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa nolikumu un piekrītam visiem konkursa noteikumiem, tie 

ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 

 

Mēs piedāvājam iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā Pasūtītāja noteiktajā termiņā 

parakstīt iepirkuma līgumu un nodrošināt Pasūtītājam elektroenerģijas piegādi saskaņā ar 

„Elektroenerģijas piegāde Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta vajadzībām”, 

iepirkuma ID Nr. TMR2018/1, konkursa nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām. 

 

Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa. 

 

Pretendenta nosaukums*:  

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds*  

Pilnvarotās personas amats*:  

Pilnvarotās personas paraksts*:  

 

* Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas apvienības 

dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā konkursā 
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3. pielikums  

Atklāta konkursa nolikumam „Elektroenerģijas piegāde 

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta vajadzībām” ID Nr. TMR2018/1 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (FORMA)  

 

„Elektroenerģijas piegāde 

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta vajadzībām” 
ID Nr. TMR2018/1 

 

Pretendents piedāvā Pasūtītājam šādu elektroenerģijas cenu, kas: 

- neietver obligāto iepirkumu komponentes un sistēmas pakalpojumu tarifus, ko Pasūtītājs apmaksā 

saskaņā ar sistēmas operatoru noslēgtā sistēmas pakalpojumu līguma noteikumiem; 

- ietver balansēšanas pakalpojuma cenu; 

- ietver elektroenerģijas nodokli 

- ietver visus nodokļus un maksas, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kas jāapmaksā saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

Pieslēguma veids, 

laika zona 

Prognozējamais 

elektroenerģijas 

patēriņš 12 

mēnešiem (kWh) 

Cena par 1 

mērvienību EUR 

(kWh) bez PVN 

Summa (EUR) 

kopā bez PVN 

Elektroenerģija viena laika zonā 244 365   

Elektroenerģija trīs laiku zonā  353 401   

Kopā  

PVN 21 %  

Kopā ar PVN 21 %  

 

Kopējā līgumcena par Pasūtītāja specifikācijās norādīto apjomu 

 

_____________________________________________________________________________ 

(summa EUR ar cipariem un vārdiem bez PVN) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(summa EUR ar cipariem un vārdiem ar PVN) 

 

Pretendenta pilnvarotā persona ________________________ ___________________________   

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

Atklāta konkursa nolikumam „Elektroenerģijas piegāde 

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta vajadzībām” ID Nr. TMR2018/1 

 
 

PROJEKTS  

LĪGUMS 
Lietotāja Nr.TMR2018/1/1-5.1/_____ 

Tirgotāja Nr.____________ 

par elektroenerģijas piegādi 

 

Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts (tālāk tekstā – LIETOTĀJS) 

___________________ personā, kura darbojas saskaņā ar saskaņā ar Ministru kabineta 18.12.2012. 

noteikumiem Nr. 932 “Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta nolikums”, no 

vienas puses un ______________________________________(tālāk tekstā – TIRGOTĀJS)________ 

personā, kas darbojas saskaņā ar _______, no otras puses (tālāk tekstā abi kopā – PUSES) pamatojoties uz 

iepirkuma „Elektroenerģijas iegāde Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta 

vajadzībām”, ID Nr. TMR2018/1 (turpmāk – Iepirkums), komisijas 2018. gada _________ lēmumu, 

noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets 

1.1.  Saskaņā ar Līguma noteikumiem TIRGOTĀJS pārdod, bet LIETOTĀJS saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju (1.pielikums) pērk elektroenerģiju Līgumā (2.pielikums) noteikto elektroenerģiju patērējošo 

objektu vajadzībām un apmaksā rēķinus par saņemto elektroenerģiju. TIRGOTĀJS apņemas pārdot 

LIETOTĀJAM vismaz tādu apjomu elektroenerģijas, kurš atbilst elektroenerģijas vidējam patēriņam 

Līgumā noteiktajos elektroenerģiju patērējošajos objektos pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā, pēc kura 

tiek noteikts prognozētais elektroenerģijas patēriņš šā Līguma izpratnē, ja vien Puses nav vienojušās par 

citu prognozēto elektroenerģijas patēriņu elektroenerģijas tirdzniecības perioda laikā.  

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

balansēšanas pakalpojumu un citas darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību.  

1.3.  Elektroenerģijas tirdzniecība neietver elektroenerģijas pārvadi un sadali.  

 

2. Elektroenerģijas tirdzniecības periods 

2.1. Elektroenerģijas tirdzniecības periods no 2018. gada ____________līdz 2019. gada _______ 

2.2. Elektroenerģiju patērējošie LIETOTĀJA objekti norādīti Līguma 1.pielikumā. 

 
3. Apmaksas noteikumi 

3.1. Elektroenerģijas cena (bez PVN): __________EUR/kWh. 

3.2.  Elektroenerģijas cena ietver elektroenerģijas nodokli. Pamatojoties uz LIETOTĀJA deleģējumu, 

TIRGOTĀJS papildus elektroenerģijas cenai rēķinā iekļauj maksu par sistēmas pakalpojumiem, un 

obligātā iepirkuma komponentēm, pamatojoties uz sistēmas operatora sniegto informāciju.  

3.3.  Norēķinu informācijas saņemšanas veids: uz LIETOTĀJA e-pasta adresi: 

gramatvediba.tmr@apollo.lv, turaida.muzejs@apollo.lv  

3.4. Norēķinu termiņš: 20 dienas pēc rēķina izrakstīšanas. 

3.5. Nokavējuma procenti par maksājuma kavējumu: 0,05% par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 

10% no parāda summas apmērā no laikā nesamaksātās summas.  

 

4. Pušu pienākumi un tiesības 

4.1.  Pusēm ir saistoši visi tiesību aktos noteiktie pienākumi un tiesības, ciktāl tās nav īpaši atrunātas šai 

Līgumā.  

4.2.  TIRGOTĀJA pienākumi: 

4.2.1.  nodrošināt elektroenerģijas pārdošanu LIETOTĀJAM par Līgumā noteikto elektroenerģijas cenu; 

4.2.2. izrakstīt un elektroniski nosūtīt LIETOTĀJAM elektroniski sagatavotu rēķinu, kurš ir derīgs bez 

paraksta, par tā saņemto elektroenerģiju pēc LIETOTĀJA faktiski patērētā elektroenerģijas apjoma 10 

(desmit) kalendāro dienu laikā pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumu saņemšanas;  

mailto:gramatvediba.tmr@apollo.lv,%20turaida.muzejs@apollo.lv
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4.2.3.  ja pirms rēķina izrakstīšanas un nosūtīšanas LIETOTĀJS ir veicis avansa maksājumus, tad 

TIRGOTĀJS samazina nosūtāmā rēķina maksājamās summas apmēru par avansā samaksāto summu;  

4.2.4.  nodrošināt LIETOTĀJAM balansēšanas pakalpojumu;  

4.2.5.  TIRGOTĀJS nosūtāmajā rēķinā ietver maksu par sistēmas pakalpojumiem un 

palīgpakalpojumiem, kā arī par obligātā iepirkuma komponentēm, ja vien Puses nevienojas citādāk.  

4.3.  LIETOTĀJA pienākumi: 

4.3.1.  pilnā apjomā apmaksāt TIRGOTĀJA izrakstītos rēķinus Līgumā norādītajā termiņā. 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. 

4.3.2.  nekavējoties informēt TIRGOTĀJU, ja nav savlaicīgi (līdz nākamā mēneša 15. datumam) saņemts 

rēķins par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju;  

4.3.3.  rakstveidā informēt TIRGOTĀJU 10 (desmit) kalendāro dienu laikā par savas adreses, e-pasta 

adreses u.c. Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu;  

4.3.4.  nodrošināt spēkā esošu Sistēmas pakalpojumu līgumu ar sistēmas operatoru, lai piegādātu 

elektroenerģiju, ko LIETOTĀJS iegādājies no TIRGOTĀJA saskaņā ar šo Līgumu.  

4.3.5.  rakstveidā informēt TIRGOTĀJU vismaz 21 (divdesmit vienu) dienu pirms attiecīgā kalendārā 

mēneša beigām, ja LIETOTĀJS vēlas izslēgt no Līguma elektroenerģiju patērējošo objektu vai vēlas pirkt 

elektroenerģiju citā objektā, kas nav norādīts Līguma 2. pielikumā. Šādā gadījumā atsevišķa Pušu 

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

LIETOTĀJA paziņojumu, nav nepieciešama, taču var tikt noslēgta, ja kāda no Pusēm to pieprasa vai 

Pusēm nepieciešams vienoties par elektroenerģijas cenu un citiem elektroenerģijas tirdzniecības 

noteikumiem, kas tiks piemēroti objektam, kurš tiks iekļauts Līgumā. Attiecības ar sistēmas operatoru 

LIETOTĀJS risina atsevišķi.  

4.4.  TIRGOTĀJA tiesības:  

4.4.1. 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;  

4.4.2.  no summām, kas saņemtas no LIETOTĀJA rēķinu apmaksai, pirms to ieskaitīšanas kārtējā 

maksājuma veikšanai, TIRGOTĀJS vispirms var dzēst nokavējuma procentus (ja tādi ir) un parādu par 

saņemto elektroenerģiju (ja tāds ir);  

4.4.3. ja LIETOTĀJS Līguma darbības laikā ir kavējis ikmēneša maksājumu par vismaz 5 (piecām) 

dienām, un šāda saistību neizpilde turpinās 10 (desmit) dienas pēc tam, kad TIRGOTĀJS par to ir 

rakstiski brīdinājis LIETOTĀJU, TIRGOTĀJAM ir tiesības informēt sistēmas operatoru par Līguma 3.2. 

punktā minētā deleģējuma atsaukšanu un pārtraukt norēķinus ar sistēmas operatoru LIETOTĀJA vārdā 

par sistēmas pakalpojumiem un palīgpakalpojumiem, kā arī par obligātā iepirkuma komponentēm.  

4.5.  LIETOTĀJA tiesības: 

4.5.1.  saņemt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Balansēšanas pakalpojumu; 

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

pārdošanu LIETOTĀJAM; 

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

dienu laikā no rēķina izrakstīšanas saņemšanas adresi tirdzniecības sadarbības piedāvājumu, kurā norāda 

elektroenerģijas cenu un citus elektroenerģijas tirdzniecības noteikumus, ja tie ir atšķirīgi, turpmākajam 

elektroenerģijas tirdzniecības periodam. Ja pretenzija tiek atzīta par pamatotu, tiek veiktas rēķina 

korekcijas un galīgie norēķini starp Pusēm. 

 

5. Atbildība un sankcijas 

5.1.  Rēķina apmaksas kavējuma gadījumā LIETOTĀJAM jāmaksā Līguma 3.5. punktā noteiktie 

nokavējuma procenti par katru maksājuma kavējuma dienu.  

5.2.  Ja saskaņā ar Līguma 4.5.3. punktu iesniegta pretenzija tiek atzīta par pamatotu jau pēc tam, kad, 

iestājoties maksājuma termiņam, LIETOTĀJAM ir nācies pārmaksāt, un LIETOTĀJS pieprasa atmaksāt 

pārmaksāto summu, nevis attiecināt to kā avansu, TIRGOTĀJAM jāmaksā Līguma 3.5. punktā noteiktie 

nokavējuma procenti par katru dienu, skaitot no LIETOTĀJA maksājumu termiņa līdz dienai, kad 

TIRGOTĀJS atmaksājis maksājumu LIETOTĀJAM, ja vien Puses nevienojas savādāk.  

5.3.  Vainīgā Puse ir atbildīga otrai Pusei par tiešajiem zaudējumiem, kas vainīgās Puses vainas dēļ 

Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā radušies otrai Pusei. 
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5.4.  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. Līguma termiņš un tā pirmstermiņa izbeigšana 

6.1.  Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei. 

6.2. LIETOTĀJAM ir tiesības jebkurā laikā izbeigt Līgumu, par to vismaz 21 (divdesmit vienu) dienu 

pirms attiecīgā mēneša beigām rakstiski brīdinot TIRGOTĀJU. 

6.3. TIRGOTĀJAM ir tiesības pārtraukt pārdot elektroenerģiju LIETOTĀJAM un izbeigt Līgumu šādos 

gadījumos:  

6.3.1. ja LIETOTĀJS nav apmaksājis vairāk nekā vienu no TIRGOTĀJA izrakstītajiem rēķiniem, un 

šāda saistību neizpilde turpinās 30 (trīsdesmit) dienas pēc tam, kad TIRGOTĀJS par to ir rakstiski 

brīdinājis LIETOTĀJU; 

6.3.2. ja nav spēkā, vai spēku zaudējis Sistēmas pakalpojumu līgums, ar vienpusēju rakstveida 

paziņojumu. 

6.4. Jebkurā no gadījumiem, kad Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 6.2. un/vai 6.3. punktam, 

LIETOTĀJS apmaksā TIRGOTĀJA izrakstītos rēķinus par saņemto elektroenerģiju līdz Līguma 

izbeigšanās brīdim. 

7. Strīdu izšķiršana 

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. 

 

8.  Citi noteikumi 

8.1.  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.  

8.2.  Gadījumos, kad Līgumā nav noteikts savādāk, visi paziņojumi, piekrišanas, apstiprinājumi saskaņā 

ar Līgumu ir veicami rakstiski, izmantojot distances saziņas līdzekļus, vai mutiski. Telefoniski nodoti 

mutiski paziņojumi, piekrišanas vai apstiprinājumi ir derīgi, ja TIRGOTĀJS tos ir ierakstījis. 

TIRGOTĀJA iesniegts rakstiski sagatavots piedāvājums LIETOTĀJAM stājas spēkā, ja LIETOTĀJS tam 

neiebilst piedāvājumā norādītajā termiņā. LIETOTĀJA ierosināti Līguma grozījumi stājas spēkā, ja 

TIRGOTĀJS tos saskaņo un sagatavo rakstveidā.  

8.3.  Ja LIETOTĀJS Līguma darbības laikā vēlas mainīt rēķina saņemšanas e-pasta adresi vai tā 

saņemšanas pasta adresi mainīt uz e-pasta adresi, LIETOTĀJS šādas izmaiņas var reģistrēt TIRGOTĀJA 

klientu elektroniskajā pašapkalpošanās portālā. Ja LIETOTĀJS šādas izmaiņas pieteicis telefoniski, 

TIRGOTĀJS tās atspoguļo arī klientu elektroniskajā pašapkalpošanās portālā. Šādas izmaiņas Līguma 

noteikumos stājas spēkā, kad TIRGOTĀJS izraksta un nosūta LIETOTĀJAM rēķinu atbilstoši 

LIETOTĀJA reģistrētajām izmaiņām TIRGOTĀJA klientu pašapkalpošanās portālā,  

8.4.  Tās Pušu attiecības, kuras nav atrunātas Līgumā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem tiesību aktiem.  

8.5.  LIETOTĀJA kontaktpersona: ________________ t._________________, mob.t.______________, 

e-pasts: _______________________________ 

8.6.  TIRGOTĀJA kontaktpersona: ___________________, t._____________, mob.t. _______, e-pasts: 

____________________ 

8.7.  Ja Elektroenerģijas tirdzniecības periodā ar tiesību aktiem tiek grozīts Elektroenerģijas cenā ietvertā 

elektroenerģijas nodokļa apmērs, tā maksāšanas, administrēšanas piemērošanas kārtība, tad TIRGOTĀJS 

ir tiesīgs mainīt Elektroenerģijas cenu, iekļaujot elektroenerģijas nodokli tādā apmērā, kāds piemērojams 

LIETOTĀJA patērētajai elektroenerģijai saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

8.7.  Līgums tiek parakstīts divos vienādos eksemplāros. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

Katrai Pusei tiek izsniegts viens Līguma eksemplārs. 

 
9. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI 

 

LIETOTĀJS TIRGOTĀJS 
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vienotais reģistrācijas Nr. vienotais reģistrācijas Nr. 

Juridiskā adrese Juridiskā adrese 

Norēķinu konts (bankas nosaukums) Norēķinu konts (bankas nosaukums) 

Konta Nr. Konta Nr. 

Kods Kods 

 

 

        

_______________       _____________ 

z.v.       z.v. 
 

1.pielikums Līgumam par elektroenerģijas tirdzniecību Nr.  

Elektroenerģiju patērējošie objekti (3 laika zonas) no _______.2018. līdz _________.2019. 

N.p.k. Objekta nosaukums Adrese 

1 TURAIDAS MUZEJA KOMPLEKSS Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas nov., 

Latvija 

 

Elektroenerģiju patērējošie objekti (1 laika zona) no ________.2018. līdz _________.2019. 

 

N.p.k ŠVEICES MĀJAS KROGS-TĒJNĪCA Turaidas muzejrezervāts, Turaida, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., Latvija 

1 MUIŽAS PĀRVALDNIEKA VECĀ DZĪVOJAMĀ 

MĀJA 

 

Turaidas muzejrezervāts, Turaida, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., Latvija 

2 JAUNĀ KLĒTS Turaidas muzejrezervāts, Turaida, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., Latvija 

3 MUIŽAS KALPOTĀJU MĀJA Turaidas muzejrezervāts, Turaida, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., Latvija 

4 MUIŽAS KALPOTĀJU MĀJA Turaidas muzejrezervāts, Turaida, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., Latvija 

5 SMĒDE Turaidas muzejrezervāts, Turaida, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., Latvija 

6 MUIŽAS KALPOTĀJU MĀJA Turaidas muzejrezervāts, Turaida, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., Latvija 

7 DAMPŠĶŪNIS Turaidas muzejrezervāts, Turaida, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., Latvija 

8 VAGARA MĀJA Turaidas muzejrezervāts, Turaida, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., Latvija 

9 MUIŽAS KALPOTĀJU MĀJA Turaidas muzejrezervāts, Turaida, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., Latvija 

10 TURAIDAS PAGASTA MAGAZĪNA 

 

Rožkalni, Turaida, Krimuldas pag., 

Krimuldas nov., Latvija 

11 KŪTS – STALLIS Turaidas muzejrezervāts, Turaida, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., Latvija 

12 KLAUŠINIEKU MĀJA Turaidas muzejrezervāts, Turaida, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., Latvija 

13 SABIEDRISKĀ TUALETE Turaidas muzejrezervāts, Turaida, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., Latvija 

 

 

 

LIETOTĀJS         TIRGOTĀJS 

_______________         _____________ 

z.v.         z.v. 


