
APSTIPRINĀTS 

Aglonas novada domes 

iepirkuma komisijas 

2012.gada 2.marta sēdē 

AND/2012/4/ -2 

 

ATKLĀTĀ KONKURSA 

Elektroenerģijas iegāde Aglonas novada pašvaldības un tās 

padotībā esošo iestāžu vajadzībām  

 

iepirkuma identifikācijas Nr.AND/2012/4 

 

 

NOLIKUMS 

 

 

 

 

 

 

Aglonā, 2012 

 

 

 

 

 



1. Atklāta konkursa Pasūtītājs 

1.1. Atklāta konkursa „Elektroenerģijas iegāde Aglonas novada pašvaldības un tās padotībā esošo 

iestāžu vajadzībām”, identifikācijas numurs AND/2012/4 (turpmāk tekstā – Konkurss), kas 

rīkots saskaņā ar likumu „Publisko iepirkumu likums”, turpmāk tekstā PIL, Pasūtītājs: 

Aglonas novada dome, reģistrācijas numurs 90000065754, juridiskā adrese: Somersetas iela 

34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs). 

1.2. Kontaktpersona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus par Nolikumu ir: 

1.3. Aglonas novada domes iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, 

padome@aglona.lv,  tālruņa numurs/ fakss  65324573; 

2. Konkursa priekšmets  

2.1. Konkursa priekšmets ir elektroenerģija (Klasifikācija pēc CPV - 09310000-5) (turpmāk tekstā 

– Prece), Konkursā tiks atlasīti Pretendenti Vispārīgās vienošanās par elektroenerģijas 

tirdzniecību (turpmāk tekstā – Vienošanās) slēgšanai 24 (divdesmit četri) mēnešu periodam. 

2.2. Preces tirdzniecība ietver balansēšanas pakalpojumu, rēķinu izrakstīšanu, maksājumu 

iekasēšanu, apstrādi un citas darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību. 

 

2.3. Elektroenerģijas iegādes apjoms Vienošanās darbības laikā Aglonas novada pašvaldības un 

tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām ir 1500 MWh . Pasūtītājs patur iespēju iepirkt mazāku 

apjomu. 

 

2.3.1. Aglonas novada pašvaldības un tās padotībā esošās iestādes:  

2.3.1.1. Aglonas novada dome – esošais līguma numurs ar AS „Latvenergo” Nr. 

apM1096 

2.3.1.2. Grāveru pagasta pārvalde -  esošais līguma numurs ar AS „Latvenergo” Nr. 

akM00074 

2.3.1.3. Šķeltovas pagasta pārvalde -  esošais līguma numurs ar AS „Latvenergo” Nr. 

1011746381 

2.3.1.4. Kastuļinas pagasta pārvalde -  esošais līguma numurs ar AS „Latvenergo” 

Nr. 1012959863 

2.3.1.5. Kastuļinas pagasta pārvalde -  esošais līguma numurs ar AS „Latvenergo” 

agM000544 

2.3.1.6. Sociālās aprūpes centrs „Aglona” -  esošais līguma numurs ar AS 

„Latvenergo” Nr. 1012383581 

2.3.1.7. Aglonas internātvidusskola -  esošais līguma numurs ar AS „Latvenergo” Nr. 

apM1094 

 

3. Konkursa izsludināšanas, Konkursa Nolikuma publicēšanas un Konkursa saziņas kārtība 

3.1. Konkurss tiek izsludināts, publicējot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 

internetā www.iub.gov.lv . 

3.2. Konkursa Nolikuma pilns teksts ir publicēts Pasūtītāja mājas lapā http://www.aglona.lv, 

sadaļā „Publiskie iepirkumi”,  kur tam tiks nodrošināta brīva un tieša pieeja.  

3.3. Pretendents apņemas sekot līdzi iespējamajām izmaiņām Konkursa Nolikumā, kā arī 

publicētajiem citu Pretendentu jautājumiem un iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm, kas 

tiks publicētas 3.2. punktā norādītajā vietnē. 

3.4. Visi ar Konkursa norisi un Konkursa Nolikumu saistītie jautājumi uzdodami rakstiski, 

adresējot tos iepirkuma komisijai un nosūtot tos uz Nolikuma 1.3. punktā norādīto e-pasta 

adresi. 

mailto:padome@aglona.lv
http://www.iub.gov.lv/
http://www.aglona.lv/


3.5. Ja nepieciešams, Pasūtītājs pagarina piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņu, saskaņā ar 

likumu „Publisko iepirkumu likuma” 29. panta 3. daļu. 

3.6. Ja Pretendents papildus informāciju  par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām 

prasībām, attiecībā un piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendenta atlasi 

pieprasa laikus, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā  6 (sešas) dienas pirms 

piedāvājuma Iesniegšanas termiņa beigām. 

3.7. Pretendenta iesniegtie piedāvājumi ir saistoši tā iesniedzējam līdz 4.1. punktā minētās 

vienošanās noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 90 kalendāra dienas, skaitot no Konkursa Nolikumā 

9.4. punktā noteiktā piedāvājumu atvēršanas brīža. 

4. Līgumu slēgšana 

 

4.1.  Atklātā konkursa rezultātā Pasūtītājs ar visiem Konkursa uzvarētājiem noslēgs Vispārīgo 

vienošanos par elektroenerģijas tirdzniecību. 

4.2.  Vienošanās projekts ir pievienots kā Pielikums Nr.3 un tā nosacījumi ņemami vērā, 

sagatavojot Piedāvājumu. 

5. Pretendentu kvalitatīvie atlases kritēriji 

5.1. Par Pretendentu var būt Latvijā vai ārvalstīs reģistrēts komersants, kurš saskaņā ar 

Elektroenerģijas tirgus likumu ir tiesīgs nodarboties ar elektroenerģijas tirdzniecību Latvijas 

Republikas teritorijā un kurš atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. 

5.2. Uz Pretendentu un tā norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas 

Publiskā iepirkuma likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 10. un 11. punktā minētie 

izslēgšanas noteikumi. 

5.3. Pretendentam ir spēkā esoši līgumi ar sadales un pārvades sistēmas operatoriem par sistēmas 

pakalpojumu izmantošanu. 

5.4. Pretendentam iepriekšējo 3 gadu periodā, skaitot līdz pieteikumu iesniegšanas termiņam  ir 

vismaz viena gada pieredze elektroenerģijas tirdzniecībā un tam ir spēkā esoši 

elektroenerģijas tirdzniecības līgumi ar vismaz 3 klientiem. 

5.5. Pretendenta realizētās elektroenerģijas apjoms vismaz vienā no trīs iepriekšējiem gadiem 

skaitot līdz pieteikumu iesniegšanas termiņam  ir sasniedzis vismaz 5 GWh. 

6. Pretendentu finansiālais piedāvājums  

6.1. Pretendenta Finansiālā piedāvājuma apliecinājums (turpmāk tekstā – Finansiālais 

piedāvājums) (pielikums Nr. 2) par Preces augstāko cenu (Ls/MWh), kas tiks iekļauta 

Vienošanās līgumā un būs spēkā visu tā darbības laiku. 

7. Iesniedzamie dokumenti 

7.1. Pretendenta Pieteikums(pielikums Nr.1). 

7.2. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs, kur 

Pretendents reģistrēts, izdotas reģistrācijas apliecības Pretendenta apliecināta kopija. 

7.3. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs, kur 

Pretendents reģistrēts, izsniegta izziņa vai tās kopija par pārstāvības tiesīgām personām, kas 

izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa. 

7.4. Pretendenta apliecinājums, ka tam ir spēkā esoši līgumi ar Sistēmas operatoriem par sistēmas 

pakalpojumu izmantošanu. 



7.5. Pretendenta apliecinājums, ka tam iepriekšējo 3 gadu periodā, skaitot līdz pieteikumu 

iesniegšanas termiņam,  ir ne mazāk kā viena gada pieredze elektroenerģijas tirdzniecībā un 

tam ir spēkā esoši elektroenerģijas tirdzniecības līgumi ar vismaz 3 klientiem,  norādot, 

pasūtītājus un tā kontaktinformāciju. 

7.6. Pretendenta apliecinājums, ka tā realizētās elektroenerģijas apjoms vismaz vienā no trīs 

iepriekšējiem gadiem, skaitot līdz pieteikumu iesniegšanas termiņam,  ir sasniedzis vismaz 5 

GWh. 

7.7. Nolikuma 6.1. punktā minētais Finansiālais piedāvājums (pielikums Nr.2). 

8. Piedāvājuma noformēšana 

8.1. Piedāvājuma dokumentu noformēšana. 

8.1.1. Visiem Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Svešvalodā iesniegtajiem 

dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

8.1.2. Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām. 

8.1.3. Visiem Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. 

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

apstiprinātai ar Pretendenta zīmogu un Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām 

parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai 

novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu. 

8.1.4. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un dzēsumiem. 

8.1.5. Piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs. Ja Piedāvājums iesniegts vairākos 

sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura 

rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā. 

8.1.6. Konkursam jāiesniedz Piedāvājuma dokumentu oriģināls. Uz piedāvājuma oriģināla 

titullapas ir jābūt norādei „ORIĢINĀLS”. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, 

pretendents tās apliecina, atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 15.oktobra 

noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, kas izdoti 

saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likuma 8.panta pirmo daļu. 

8.2. Pretendenta Pieteikums, apliecinājumi, kā arī visi pārējie dokumenti jāparaksta personai (-

ām) ar pārstāvības tiesībām vai tās (to) pilnvarotajai (-ām) personai (-ām). Ja iepriekš minētos 

dokumentus paraksta pilnvarotā (-ās) persona (-as), tam jāpievieno pilnvara (oriģināls), kas 

apliecina šīs (šo) personas (-u) tiesības parakstīt šos dokumentus Pretendenta vārdā. 

8.3. Ja dokumenti nebūs sagatavoti, noformēti un parakstīti atbilstoši Nolikuma un Latvijas 

Republikas normatīvo aktu prasībām, piedāvājums tiks uzskatīts kā neatbilstošs un noraidīts, 

bet Pretendents izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā. 

8.4. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto Nolikuma 7.punktā norādītajā secībā. 

8.5. Piedāvājuma dokumenti jāiesniedz aizzīmogotā aploksnē, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai 

piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu, uz kuras jānorāda 

saņēmēja adrese, Konkursa nosaukums un identifikācijas numurs, Pretendenta nosaukums un 

pasta adrese, norāde „Neatvērt līdz (9.1. punktā norādītais datums un laiks)”. 

8.6. Pretendentam ir tiesības grozīt vai atsaukt Piedāvājumu, kā arī iesniegt jaunu Piedāvājumu 

līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršanas brīdī vērā tiks ņemts 

tikai vēlākais iesniegtais Piedāvājums. 

8.7. Pretendenta iesniegtajā Piedāvājumā var būt iekļauts tikai viens piedāvājuma variants. 

 



9. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas kārtība 

9.1. Pretendents Piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu iepirkuma komisijai līdz 

02.04.2012. plkst. 14:00  adrese: Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas 

novads, LV 5304. 

9.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ 

iesniedzējam. Saņemot piedāvājumus, Pasūtītāja pilnvarotā kontaktpersona reģistrē 

piedāvājumu speciālā reģistrā to iesniegšanas secībā, uz aploksnes norādot saņemšanas 

datumu un laiku, ko pretendenta pārstāvis apliecina ar savu parakstu. Aploksnes tiek glabātas 

aizzīmogotas līdz to atvēršanai. Pasūtītāja pilnvarotā kontaktpersona nodrošina, lai līdz 

piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts. 

9.3. Pretendents sedz visas izmaksas, kas ir saistītas ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 

Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no Konkursa 

rezultātiem. 

9.4. Piedāvājumu atvēršana notiek 02.04.2012. plkst. 14:00 adrese:  Somersetas iela 34, Aglona, 

Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV 5304, iepirkumu komisijas sēdē. 

9.5. Konkursa piedāvājumu atvēršanas sēdē var piedalīties visas ieinteresētās personas, kā arī 

visas ieinteresētās personas, atbilstoši PIL 55. panta ceturtajai daļai. 

9.6. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic 

slēgtā sēdē. 

10. Piedāvājuma vērtēšana, uzvarētāju noteikšanas un informācijas pārbaudes kārtība 

10.1. Iepirkuma komisija atlasa Pretendentus saskaņā ar Nolikuma 5.punktā izvirzītajām 

kvalifikācijas prasībām, pārbauda Piedāvājumu atbilstību Nolikuma 7. un 8.punktā 

noteiktajām prasībām un izvēlas Konkursa uzvarētājus saskaņā ar Nolikuma 10.2 un 10.3. 

noteiktajā kārtībā. 

10.2. Par Konkursa uzvarētājiem komisija atzīst Pretendentus, kuri ir piedāvājuši Nolikuma 

prasībām atbilstošus Piedāvājumus. 

10.3. Uzaicinājumu noslēgt Vienošanos saņems tie trīs  Pretendenti, kuri būs piedāvājuši zemākās 

Preces 6.1.punktā minētās cenas. Nepietiekama Pretendentu skaita gadījumā, uzaicinājumu 

noslēgt minēto Vienošanos saņems visi Pretendenti, kas iesnieguši Nolikuma prasībām 

atbilstošus Piedāvājumus. 

10.4. Pretendenti, kuri tiek atzīti par Konkursa uzvarētājiem, pēc iepirkuma komisijas 

pieprasījuma 10 (desmit) darba dienu laikā komisijai iesniedz: 

10.4.1. Kompetentas institūcijas izziņu, kas izdota ne vēlāk kā mēnesi pirms tās 

iesniegšanas iepirkuma komisijai, kas apliecina, ka Pretendentam un tā norādītjai 

personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav pasludināts maksātnespējas 

process un tie neatrodas likvidācijas stadijā; 

10.4.2. Izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā ne vēlāk kā 

mēnesi pirms tās iesniegšanas iepirkuma komisijai, kas apliecina, ka Pretendentam un tā 

norādītjai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, (neatkarīgi 

no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav 

nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 100 latus; 

10.4.3. Izziņu, kas izdota ne vēlāk kā mēnesi pirms tās iesniegšanas iepirkuma komisijai, ka 

ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam un tā norādītjai 



personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai 

ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 

latus. 

10.5. Ja Pretendents 10.4.punktā noteiktajā termiņā neiesniedz šajā pašā punktā minētos 

dokumentus, tas tiek izslēgts no dalības Konkursā. 

11. Konkursa rezultātu paziņošana un Vienošanās slēgšana 

11.1. Par Konkursa rezultātiem visi Pretendenti tiek informēti 3 (trīs) darba dienu laikā pēc 

lēmuma pieņemšanas. 

11.2. Pasūtītājs ar Konkursa uzvarētājiem slēdz Pasūtītāja izstrādāto Vienošanos, pamatojoties uz 

Pretendenta iesniegto Piedāvājumu un saskaņā ar LR likumdošanas normām. 

11.3. Konkursa uzvarētājam Vienošanās jāparaksta 10 (desmit) darba dienu laikā no Publisko 

iepirkumu likuma 83. panta 2. daļā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām. Ja norādītajā 

termiņā Konkursa uzvarētājs neparaksta Vienošanos, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt 

Vienošanos. 

11.4. Gadījumā, ja Konkursa uzvarētājs atsakās parakstīt Vienošanos, Komisija drīkst lemt par tā 

Pretendenta, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar nākamo zemāko 6.1.punktā minēto cenu, 

atzīšanu par Konkursa uzvarētāju, kā arī lemt par mazāku Konkursa uzvarētāju skaitu. 

 

12. Pārējie noteikumi 

12.1. Nolikums sastādīts uz 6 (sešām) lapām. 

12.2. Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas ir sekojoši pielikumi: 

12.2.1.  Pielikums Nr.1 - Pretendenta Pieteikums uz 1 lpp; 

12.2.2. Pielikums Nr.2 – Finansiālā piedāvājuma apliecinājums uz 1 lpp; 

12.2.3. Pielikums Nr.3 – Vispārīgā vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecību (projekts) uz 6 lpp; 

Pielikums Nr.4 – Pasūtītāja vēsturiskais viena gada elektroenerģijas patēriņš uz 1lpp. 

12.2.4. Pielikums Nr.5 - Vispārīgās vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecību pielikums: 

12.2.5. Uzaicinājums iesniegt Cenu piedāvājumu uz 1 lpp,  

12.2.6. Pielikums Nr.6 - Vispārīgās vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecību pielikums: Cenu 

piedāvājums uz 1lpp. 

12.2.7. Pielikums Nr.7 - Vispārīgās vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecību pielikums: 

Vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecības periodu un cenu 

 

 

 

 

 

 

 



1.pielikums 

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2012/4 

Pretendenta pieteikums 

Atklātam konkursam “Elektroenerģijas iegāde Aglonas novada pašvaldības un tās padotībā esošo 

iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2012/4. 

<gads> gada <datums> <mēnesis> 

Pretendents: 

Pretendenta nosaukums  

Adrese  

Reģistrācijas Nr.  

Konta Nr. bankā  

Kontaktpersona  

Tālruņa Nr.  

Faksa Nr.  

E – pasta adrese sarakstei  

ar šī pieteikuma iesniegšanu:  

1. Piesakās dalībai Atklāta konkursā „Elektroenerģijas iegāde Aglonas novada pašvaldības un tās 
padotībā esošo iestāžu vajadzībām” un apņemamas ievērot visas Konkursa Nolikuma prasības. 

2. Pretendents <Pretendenta nosaukums,> vien.reģ.Nr.<   >, tā <amats> <vārds, uzvārds (personas 
kods)>, personā ar šī apliecinājuma iesniegšanu apliecina, ka uz Pretendentu un tā norādīto 
personu, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas Publiskā iepirkuma likuma 
39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 10. un 11. punktā minētie izslēgšanas noteikumi. 

3. Apliecina, ka Pretendents ir iepazinies ar Konkursa nolikuma un visu tā pielikumu saturu un 
atzīst to par pareizu un atbilstošu. 

4. Apliecina, ka Pretendentam ir skaidras un saprotamas visas Konkursa nolikumā noteiktās 
prasības Piedāvājuma sagatavošanai. 

5. Apliecina, ka Pretendentam ir skaidri un saprotami viņa pienākumi un tiesības. 

6. Apliecina, ka Piedāvājums sagatavots un iesniegts atbilstoši Nolikuma prasībām. 

7. Garantē, ka visas Konkursam iesniegtās ziņas ir patiesas. 

Pretendenta pārstāvis: 

<Uzņēmuma nosaukums> 
<Reģistrācijas numurs> 

<Amats, Vārds Uzvārds>Paraksts:  

 

 

 

 



2.pielikums 

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2012/4 

Finansiālā piedāvājuma apliecinājums  

                        <Pretendenta nosaukums> Vienotais reģistrācijas numurs: <Numurs>, juridiskā adrese 

<juridiskā adrese> apliecina, ka Aglonas novada domes izsludinātā konkursa „Elektroenerģijas iegāde 

Aglonas novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām” identifikācijas Nr. AND 2012/4 

Nolikumā minētās Vispārīgās vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecību darbības laikā elektroenerģijas 

cena nevienā no laika zonām nebūs augstāka par <cena> LVL/MWh.  

          Kopējā piedāvātā līgumsumma par visu apjomu 1500 MWh, 24 mēnešu periodā ir: 

 LVL_____________(summu norādīt ar vārdiem), bez PVN;  

PVN 22% ______ LVL.    

Piedāvātā līgumcena LVL _____________ ar PVN 22%. 

Šī cena sevī ietver balansēšanas pakalpojumu, rēķinu izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu, apstrādi un 

citas darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību. 

              

 

 

 

Pretendenta pārstāvis: 

<Uzņēmuma nosaukums> 

<Reģistrācijas numurs> 

 

<Amats, Vārds Uzvārds>Paraksts: ________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.pielikums 

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2012/4 

Vispārīgā vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecību Nr. 

<gads> gada <datums> <mēnesis> 

Aglonasu novada dome, reģistrācijas nr. 90000065754, juridiskā adrese: Somersetas ielā 34, 

Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304, tās priekšsēdētāja Igora Reščenko personā, kurš 

rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Aglonas novada pašvaldības nolikuma pamata, 

turpmāk tekstā saukts PASŪTĪTĀJS no vienas puses, un 

<Uzņēmuma nosaukums>, vienotais reģistrācijas nr. <Reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese 

<adrese>, tās <amats> <Vārds, Uzvārds> personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā 

TIRGOTĀJS, no otras puses, turpmāk tekstā Pasūtītājs un Tirgotājs kopā saukti Puses, vienojas par 

sekojošo: 

1. Vispārīgās vienošanās priekšmets 

1.1. Puses vienojas, ka atklātā iepirkuma konkursa „Elektroenerģijas iegāde Aglonas novada 
pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām”, identifikācijas nr. AND/2012/4 
turpmāk tekstā Konkurss, rezultātā, Tirgotājs ir ieguvis tiesības slēgt līgumu „Vispārīgā 
vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecību” (turpmāk tekstā – Vienošanās) un piedalīties, 
saskaņā ar šo Vienošanos, Pasūtītāja organizētajās Cenu aptaujās, iesniegt savus 
piedāvājumus un tirgot elektoenerģiju (turpmāk tekstā - Prece) Pasūtītājam saskaņā ar šo 
vienošanos un visiem tās pielikumiem. 

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

1.3. Vienošanās tiek slēgta, pamatojoties uz, Konkursa rezultātiem, Tirgotāja iesniegto 
piedāvājumu un saskaņā Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem 

2. Iepirkuma veikšanas kārtība 

2.1. Iepirkums tiek organizēts vairākos posmos: 

2.1.1. Ar visiem Konkursa Pretendentiem, kas iesnieguši savus Piedāvājumus, atbilst Nolikumā 
noteiktajiem kritērijiem un tiek noteikti kā Konkursa uzvarētāji, tiek slēgta Vienošanās. 

2.1.2. Vienošanās nosaka Preces tirdzniecības kārtību un noteikumus, izņemot Preces cenu un 
tirdzniecības laika periodu. 

2.1.3. Saskaņā ar Vienošanos un tās pielikumiem, Pasūtītājs rakstveidā vienlaikus visiem 
Konkursā noteiktajiem uzvarētājiem nosūta uzaicinājumu iesniegt Cenu piedāvājumus. 

2.1.4. Saņemtie Cenu piedāvājumi tiek vērtēti un tiek pieņemts lēmums par Vienošanās 
pielikuma „Vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecības periodu un cenu”, (turpmāk 
tekstā – Vienošanās par elektroenerģijas cenu) slēgšanu. 

 
3. Cenu aptaujas organizēšanas, piedāvājumu iesniegšanas, vērtēšanas un līgumu slēgšanas 

kārtība 

3.1. Paziņojumu par Cenu aptaujas procedūras sākšanu un tās nosacījumiem Pasūtītājs nosūta uz 
Tirgotāja 10.6.punktā norādīto e-pasta adresi, paralēli oriģinālu nosūtot pa pastu reizi 
pusgadā. 

3.2. Pretendenti Cenu piedāvājumus sagatavo un iesniedz saskaņā ar uzaicinājumā iesniegt Cenu 
piedāvājumu noteiktajiem nosacījumiem, ja nav norādīts citādāk. 



3.3. Cenu piedāvājumā norāda elektroenerģijas vienības cenu (atsevišķi katrai laika zonai) bez 
PVN, par kādu tiks veikta elektroenerģijas iegāde visā norādītā perioda laikā. Līguma cenā ir 
jāiekļauj visas citas nodevas un nodokļi, izņemot PVN, kas Pasūtītājam būs jāmaksā Cenu 
aptaujas uzvarētājam saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu. Pretendentam jāapliecina, ka 
cena par elektroenerģiju šajā periodā netiks paaugstināta. 

3.4. Puses vienojas, ka, atbilstoši Konkursam iesniegtajam Finansiālā piedāvājuma apliecinājumam, 
Preces augstākā cena nedrīkst pārsniegt <__>Ls/MWh. Šī cena var tikt koriģēta pusēm 
savstarpēji vienojoties gadījumā, ja Preces tirgū notiek neparedzētas izmaiņas. (būtiskas 
izmaiņas spēkā esošajos tiesību aktos, kas var būtiski ietekmēt preces cenu ). 

3.5. Cenu aptaujas dalībniekiem ir tiesības grozīt vai atsaukt Cenu piedāvājumu, kā arī iesniegt 
jaunu Cenu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Cenu piedāvāvājumu 
vērtēšanas brīdī vērā tiks ņemts tikai vēlākais iesniegtais Cenu piedāvājums. 

3.6. Pretendents sedz visas izmaksas, kas ir saistītas ar Cenu piedāvājuma sagatavošanu un 
iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no Cenu 
aptaujas rezultātiem. 

3.7. Cenu piedāvājumu vērtēšanas laikā tiek pārbaudīts, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja 
šādas kļūdas tiek konstatētas, tās tiek labotas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma 
summu Pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Cenu 
piedāvājumu, tiek ņemti vērā veiktie labojumi. 

3.8. Par galveno Cenu piedāvājumu vērtēšanas kritēriju tiek ņemta cena, ko aprēķina pēc vidējā 
svērtā metodes balstoties uz norādīto Preces patēriņa prognozi, kas tiek norādīta 
uzaicinājumā iesniegt Cenu piedāvājumu. 

3.9. Par Cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts pretendents ar zemāko cenu, kas aprēķināta atbilstoši 
Vienošanās 3.8.punktam, ja pretendents un tā iesniegtais Cenu piedāvājums ir atzīts par 
atbilstošu Cenu aptaujas un Vienošanās prasībām un piedāvātā cena nepārsniedz Preces 
iegādei paredzētos finanšu resursus.  

3.10. Gadījumā, ja iesniegtie Cenu piedāvājumi pārsniedz Preces iegādei paredzētos finanšu 
līdzekļus, Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt nevienu no piedāvājumiem un izsludināt 
atkārtotu Cenu aptauju, kurā var tikt mainīts pasūtījuma laiks vai citas prasības.  

3.11. Gadījumā, ja iesniegtie Cenu piedāvājumi pārsniedz Preces iegādei paredzētos finanšu 
līdzekļus, Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt nevienu no piedāvājumiem un Pasūtītājs , ja tas 
atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kādām jāatbilst 
lietotājam, lai tas būtu tiesīgs saņemt elektroenerģiju kā universālo pakalpojumu, ir tiesīgs 
iepirkt elektroenerģiju kā saistītais lietotājs no publiskā elektroenerģijas tirgotāja. 

3.12. Gadījumā, ja Pretendenti ir iesnieguši līdzvērtīgus piedāvājumus, Pasūtītājam ir pienākums 
nepieņemt nevienu no piedāvājumiem un izsludināt atkārtotu Cenu aptauju, kurā var tikt 
mainīts pasūtījuma laiks vai citas prasības. 

3.13. Pasūtītājs Cenu aptaujas procedūras rezultātus Pasūtītājs izziņo 3 darba dienu laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas. 

3.14. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Vienošanos par elektroenerģijas cenu ar Pasūtītāju, 
tas maksā soda naudu, kuras apmēru aprēķina pēc formulas:  
 , kur 
P - Pretendenta iesniegtajā Finansiālajā piedāvājumā norādītā cena; 
C - uzaicinājumā iesniegt Cenu piedāvājumus norādītajā laika periodā norādītais Preces 
patēriņš (MWh). 
Soda naudas maksājums jāveic 30 kalendāro dienu laikā, pārskaitot to uz Pasūtītāja bankas 
kontu. 

3.15. Gadījumā, ja izraudzītais Pretendents atsakās parakstīt Vienošanos par elektroenerģijas cenu, 
Pasūtītājs drīkst lemt par tā Pretendenta, kurš iesniedzis Cenu piedāvājumu ar nākamo 



zemāko minēto cenu, atzīšanu par Cenu aptaujas uzvarētāju, kā arī lemt par atkārtotu Cenu 
aptaujas rīkošanu, kurā var tikt mainīts, pasūtījuma laiks vai citas prasības. 

4. Tirgotāja un Sistēmas operatora attiecību regulēšana 

4.1. Pasūtītājs deleģē un pilnvaro Tirgotāju informēt Sistēmas operatoru par elektroenerģijas 
tirgotāju maiņu saskaņā ar visām regulējošajām normām. 

4.2. Ja Tirgotājam ir iespēja, tad Tirgotājs drīkst norēķināties ar Sistēmas operatoru par tā 
sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem Pasūtītājam. Šādā gadījumā Tirgotājs Pasūtītājam 
piestādītajā rēķinā ietver maksu par Sistēmas Pakalpojumiem un Palīgpakalpojumiem, kā arī 
par Obligātā iepirkuma komponentēm tādā pašā apmērā, kāds tas būtu, ja Sistēmas operators 
Pasūtītājam piestādītu atsevišķu rēķinu. Informācija par sistēmas pakalpojumiem rēķinā 
izdalāma atsevišķi. 

4.3. Pasūtītājs 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. 

4.4. Pasūtītājs deleģē un pilnvaro Tirgotāju pieprasīt un saņemt visu nepieciešamo informāciju par 
Pasūtītāja aktīvajiem pieslēguma punktiem saskaņā ar Pasūtītāja līgumiem ar Sistēmas 
operatoru. 

4.5. Preces piegādes vietas tiek noteiktas 4.4.punktā minētajos Pasūtītāja līgumos ar Sistēmas 
operatoru. Aktīvo pieslēgumu punktu izmaiņas šajos līgumos ir saistošas arī Tirgotājam. 

4.6. Tirgotājam ir pienākums izmantot 4.3. un 4.4. punktā minēto informāciju tikai un vienīgi 
rēķinu sagatavošanas un piestādīšanas vajadzībām. 

5. Norēķinu kārtība 

5.1. Par Preces cenu tiek noteiktas Preces pozīcijas cena (bez PVN), kuras Tirgotājs ir norādījis 
savā iesniegtajā Cenu piedāvājumā atbilstoši dotajam paraugam (Vienošanās pielikums Nr.2.) 

5.2. Norēķini par Pasūtītāja faktiski patērēto elektroenerģijas apjomu notiek reizi mēnesī atbilstoši 
komercuzskaites mēraparātu rādījumiem. 

5.3. Tirgotājs rēķinus par patērēto elektroenerģiju piestāda Pasūtītājam uz šīs Vienošanās un 2.1.4. 
punktā minētās Vienošanās par elektroenerģijas cenu pamata. 

5.4. Līdz katra mēneša 5. datumam Pasūtītājs nolasa komercuzskaites mēraparātu rādījumus – 
iepriekšējā mēneša patēriņu un summāro patēriņu un paziņo to Tirgotājam izmantojot kādu 
no 10.6 punktā minētajiem saziņas veidiem. Gadījumā, ja elektroenerģijas patēriņš tiek 
nolasīts izmantojot automatizētās elektroenerģijas uzskaites sistēmu (AEUS), Tirgotājs datus 
iegūst 4.4.punktā noteiktajā kārtībā. 

5.5. Līdz kārtējā mēneša 10. datumam Tirgotājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par iepriekšējā mēnesī 
patērēto elektroenerģiju saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto informāciju. 

5.6. Pasūtītājs nekavējoties informē Tirgotāju, ja līdz kārtējā mēneša 10. datumam nav saņemts 
rēķins par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju. 

5.7. Ja Tirgotājs līdz kārtējā mēneša 15. datumam nav saņēmis paziņojumu no Pasūtītāja, par 
rēķina nesaņemšanu, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs savlaicīgi saņēmis rēķinu un viņam nav 
pretenziju pret rēķinā norādītajiem datiem. 

5.8. Norēķini par Precēm notiek bezskaidras naudas norēķinu kārtībā, ieskaitot naudu Tirgotāja 
norādītajā bankas kontā. 

5.9. Norēķins par iepriekšējā mēneša patērēto Preces apjomu jāveic līdz tekošā mēneša 25. 
datumam vai 20 dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, ja tas saņemts novēloti. 



5.10. Ja pirms rēķina izrakstīšanas un nosūtīšanas, Pasūtītājs ir veicis avansa maksājumus, tad 
Tirgotājs samazina nosūtāmā rēķina maksājamās summas apmēru par avansā samaksāto 
summu. 

5.11. Norēķini tiek veikti, saskaņā ar Tirgotāja iesniegto rēķinu, šajā līgumā paredzētajā kārtībā. 

6. Vienošanās noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana 

6.1. Vienošanos var izmainīt vai izbeigt, Pasūtītājam un Tirgotājam savstarpēji vienojoties. 
Jebkuras Vienošanās izmaiņas tiek noformētas rakstiskā veidā un pēc to parakstīšanas kļūst 
par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu. 

6.2. Gadījumos, kad Vienošanās nosacījumi vai tās pielikumi tiek grozīti, identiskas izmaiņas tiek 
veiktas attiecīgajos līgumos ar visiem Tirgotājiem. Atsevišķi var tikt pievienoti tikai tādi 
Vienošanās pielikumi, kas paredz Preces piegādes laiku un cenu. 

6.3. Ja Tirgotājs veic Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām neatbilstošas, prettiesiskas 
darbības, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Tirgotājs ir vienpusīgi lauzis 
Vienošanos un zaudē visas ar Vienošanos pielīgtās saistības 

6.4. Vienošanās darbība var tikt pārtraukta ar Tirgotāju, ja Prece neatbilst Pasūtītāja noteiktajām 
prasībām, vai arī netiek pildītas citas Konkursa dokumentos paredzētās prasības. 

6.5. Par Vienošanās darbības pārtraukšanu, saskaņā ar 6.3. un 6.4. punktu prasībām, Tirgotājs tiek 
informēts 10 (desmit) dienu laikā pirms Vienošanās darbības pārtraukšanas. 

6.6. Ar Vienošanās darbības pārtraukšanu ar Tirgotāju vienlaicīgi savu spēku zaudē arī visi šī 
līguma pielikumi. 

7. Pušu saistības 

7.1. Pušu pienākums ir, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, segt visus 
zaudējumus, kas radušiem pārējām Pusēm Vienošanās darbības laikā. 

7.2. Tirgotājs garantē un atbild par Preces atbilstību Pasūtītāja izvirzīto un citu prasību 
nodrošināšanu, saskaņā ar Konkursa nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām. 

7.3. Pasūtītājam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Balansēšanas 
pakalpojumu. 

7.4. Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Tirgotāja normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas 
saistīta ar elektroenerģijas pārdošanu Pasūtītājam. 

7.5. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, lai Tirgotājs piegādā pasūtītājam Preci par Konkursa 
AND/2012/3 Pretendenta iesniegtajā Finansiālajā piedāvājumā norādīto cenu jebkurā laika 
periodā, kamēr Pasūtītājam nav cits spēkā esošs līgums par Preces piegādi. 

7.6. Pasūtītājam ir tiesības rīkot atsevišķas cenu aptaujas un slēgt atsevišķus elektroenerģijas 
tirdzniecības līgumus, kas nav pakārtoti šīs Vienošanās nosacījumiem.  

7.7.  Jebkuras nesaskaņas uz domstarpības tiek risinātas Vienošanās 8.punktā paredzētajā kārtībā 
Nesaskaņu un domstarpību risināšanas procesā gan Pasūtītājs, gan Tirgotājs drīkst pieaicināt  
ekspertus. 

7.8. Gadījumā, ja tirgotājs nenodrošina šā līguma 7.2. , 7.3. punktos uzņemtās saistības,  Tirgotājs 
maksā līgumsodu 0,03%  par katru dienu no spēkā esošās „Vienošanās par elektroenerģijas 
tirdzniecības periodu un cenu” noteikto līgumsummu (Pielikums Nr. 7). 

8. Strīdu risināšanas kārtība 

8.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi risināmi savstarpēju sarunu ceļā. 

8.2. Gadījumā, ja Puses 20 dienu laikā nespēj vienoties, strīds risināms LR normatīvo aktu 
noteiktajā kārtībā. 

9. Nepārvarama vara 



9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Vienošanās paredzēto saistību 
neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc 
Vienošanās parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne 
novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un 
atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas 
nelaimes, kā arī karš un karadarbība, ar pusēm nesaistītu uzņēmumu darbinieku streiki, jaunu 
normatīvo aktu pieņemšana un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles 
robežās). 

9.2. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties informē par to pārējās Puses 
rakstiski iespējami īsākā laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās, kā arī nosūta izziņu, kuru 
izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu raksturojumu un 
apstiprinājumu. 

9.3. Ja  šā līguma 9.1. un 9.2 punktos minētajos  punktos minēto apstākļu dēļ Vienošanās 
nedarbojas ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, katrai no Pusēm ir tiesības atteikties no Vienošanās 
izpildes, par to rakstveidā brīdinot pārējās Puses vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. Šajā 
gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šīs Vienošanās 
pārtraukšanas rezultātā. 

10. Citi noteikumi 

10.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 
vienas Puses vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību 
rezultātā. 

10.2. Šī Vienošanās ir saistoša Pusēm, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu 
tiesības un pienākumus. 

10.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses amatpersonu pārstāvības tiesības, 
īpašnieki vai vadītāji, vai kāda no Vienošanās minēto Pušu rekvizītiem, telefona, faksa numurs, 
e-pasta adrese, juridiskā adrese, tad Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja 
Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas 
saistības, lietojot šajā Vienošanās esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie 
nosacījumi attiecas arī uz Vienošanās minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem. 

10.4. Reorganizācija vai vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Vienošanās pārtraukšanai vai 
izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Vienošanās paliek spēkā un tās 
noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējam. Tirgotājs un Pircējs saņēmējs 
brīdina viens otru par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi pirms reorganizācijas 
uzsākšanas. 

10.5. Vienošanās stājas spēkā no <gads>.gada <datums> <mēnesis> un ir spēkā līdz  <gads>.gada 
<datums> <mēnesis> ieskaitot. 

10.6. Pušu kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas iesniegt un saņemt piedāvājumus Vienošanās 
darbības laikā ir (norādīt vārdu, uzvārdu, telefona numuru, e-pasta adresi). 

No Pasūtītāja puses: 
____________, tālr.__________, fakss _________, e- pasts _________. 
No Tirgotāja puses: 
_____________, tālr. __________, fakss _________, e- pasts _______. 

10.7. Visi Pielikumi ir Vienošanās neatņemamas sastāvdaļas. 

10.8. Tās Pušu attiecības, kuras nav atrunātas Līgumā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikā 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.9. Vienošanās sagatavota latviešu valodā, 2 divos eksemplāros, katrs uz <lapu skaits> (<lapu 
skaits vārdiem>) lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie 
Pasūtītāja, bet otrs pie Tirgotāja. 

 



11. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs: Tirgotājs: 

Nosaukums: Nosaukums: 

Vienotais reģistrācijas numurs: Vienotais reģistrācijas numurs: 

Juridiskā adrese: Juridiskā adrese: 

Bankas konta numurs: Bankas konta numurs: 

Paraksts: 

(Vārds, Uzvārds)____________________ 

Paraksts: 

(Vārds, Uzvārds)____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.pielikums 

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2012/4 

Pasūtītāja vēsturiskais viena gada elektroenerģijas patēriņš 

Aglonas novada dome, reģistrācijas numurs 90000065754, juridiskā adrese:Somersetas iela 34, 

Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304  vēsturiskais viena gada elektroenerģijas patēriņš. 

Aglonas novada dome – esošais līguma numurs ar AS „Latvenergo” Nr. apM1096 

 Apjoms (MWh) 

Viena 
laika 
zona 

Divas laika zonas Trīs laika zonas 

Dienas zona 
Nakts un 
nedēļas 
nogales 

Maksimuma 
stundas 

Dienas zona 
Nakts uz 
nedēļas 
nogales 

Janvāris (2011) 34 3 2 0 0 0 

Februāris (2011) 31 1 1 0 0 0 

Marts (2011) 26 1 1 0 0 0 

Aprīlis (2011) 20 1 1 0 0 0 

Maijs (2011) 17 0,1 0,1 0 0 0 

Jūnijs (2011) 12 0,1 0,1 0 0 0 

Jūlijs (2011) 12 0 0,1 0 0 0 

Augusts (2011) 16 0,1 0,3 0 0 0 

Septembris (2011) 17 0,5 0,4 0 0 0 

Oktobris (2011) 19 1 1 0 0 0 

Novembris (2011) 25 2 1 0 0 0 

Decembris (2011) 23 2 1 0 0 0 

Kopā 252 11.8 9 0 0 0 

 

Grāveru pagasta pārvalde -  esošais līguma numurs ar AS „Latvenergo” Nr. akM00074 

 Apjoms (MWh) 

Viena 
laika 
zona 

Divas laika zonas Trīs laika zonas 

Dienas zona 
Nakts un 
nedēļas 
nogales 

Maksimuma 
stundas 

Dienas zona 
Nakts uz 
nedēļas 
nogales 

Janvāris (2011) 5 0 0 0 0 0 

Februāris (2011) 6 0 0 0 0 0 

Marts (2011) 4 0 0 0 0 0 

Aprīlis (2011) 4 0 0 0 0 0 

Maijs (2011) 6 0 0 0 0 0 

Jūnijs (2011) 5 0 0 0 0 0 

Jūlijs (2011) 4 0 0 0 0 0 

Augusts (2011) 6 0 0 0 0 0 

Septembris (2011) 6 0 0 0 0 0 

Oktobris (2011) 5 0 0 0 0 0 

Novembris (2011) 6 0 0 0 0 0 

Decembris (2011) 6 0 0 0 0 0 

Kopā 63 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šķeltovas pagasta pārvalde -  esošais līguma numurs ar AS „Latvenergo” Nr. 1011746381 

 Apjoms (MWh) 

Viena 
laika 
zona 

Divas laika zonas Trīs laika zonas 

Dienas zona 
Nakts un 
nedēļas 
nogales 

Maksimuma 
stundas 

Dienas zona 
Nakts uz 
nedēļas 
nogales 

Janvāris (2011) 5 0 0 0 0 0 

Februāris (2011) 6 0 0 0 0 0 

Marts (2011) 5 0 0 0 0 0 

Aprīlis (2011) 4 0 0 0 0 0 

Maijs (2011) 4 0 0 0 0 0 

Jūnijs (2011) 3 0 0 0 0 0 

Jūlijs (2011) 3 0 0 0 0 0 

Augusts (2011) 3 0 0 0 0 0 

Septembris (2011) 5 0 0 0 0 0 

Oktobris (2011) 5 0 0 0 0 0 

Novembris (2011) 6 0 0 0 0 0 

Decembris (2011) 7 0 0 0 0 0 

Kopā 56 0 0 0 0 0 

 

Kastuļinas pagasta pārvalde - esošie līguma numuri ar AS „Latvenergo” Nr. 1012959863 un Nr.  agM000544 

 Apjoms (MWh) 

Viena 
laika 
zona 

Divas laika zonas Trīs laika zonas 

Dienas zona 
Nakts un 
nedēļas 
nogales 

Maksimuma 
stundas 

Dienas zona 
Nakts uz 
nedēļas 
nogales 

Janvāris (2011) 14 0 0 0 0 0 

Februāris (2011) 18 0 0 0 0 0 

Marts (2011) 15 0 0 0 0 0 

Aprīlis (2011) 12 0 0 0 0 0 

Maijs (2011) 10 0 0 0 0 0 

Jūnijs (2011) 8 0 0 0 0 0 

Jūlijs (2011) 7 0 0 0 0 0 

Augusts (2011) 8 0 0 0 0 0 

Septembris (2011) 8 0 0 0 0 0 

Oktobris (2011) 11 0 0 0 0 0 

Novembris (2011) 12 0 0 0 0 0 

Decembris (2011) 13 0 0 0 0 0 

Kopā 136 0 0 0 0 0 

 

Sociālās aprūpes centrs „Aglona” -  esošais līguma numurs ar AS „Latvenergo” Nr. 1012383581 

 Apjoms (MWh) 

Viena 
laika 
zona 

Divas laika zonas Trīs laika zonas 

Dienas zona 
Nakts un 
nedēļas 
nogales 

Maksimuma 
stundas 

Dienas zona 
Nakts uz 
nedēļas 
nogales 

Janvāris (2011) 7 0 0 0 0 0 

Februāris (2011) 6 0 0 0 0 0 

Marts (2011) 7 0 0 0 0 0 

Aprīlis (2011) 6 0 0 0 0 0 

Maijs (2011) 6 0 0 0 0 0 

Jūnijs (2011) 5 0 0 0 0 0 

Jūlijs (2011) 6 0 0 0 0 0 

Augusts (2011) 6 0 0 0 0 0 



Septembris (2011) 6 0 0 0 0 0 

Oktobris (2011) 7 0 0 0 0 0 

Novembris (2011) 7 0 0 0 0 0 

Decembris (2011) 8 0 0 0 0 0 

Kopā 77 0 0 0 0 0 

 

Aglonas internātvidusskola -  esošais līguma numurs ar AS „Latvenergo” Nr. apM1094 

 Apjoms (MWh) 

Viena 
laika 
zona 

Divas laika zonas Trīs laika zonas 

Dienas zona 
Nakts un 
nedēļas 
nogales 

Maksimuma 
stundas 

Dienas zona 
Nakts uz 
nedēļas 
nogales 

Janvāris (2011) 9 0 0 0 0 0 

Februāris (2011) 8 0 0 0 0 0 

Marts (2011) 8 0 0 0 0 0 

Aprīlis (2011) 6 0 0 0 0 0 

Maijs (2011) 6 0 0 0 0 0 

Jūnijs (2011) 2 0 0 0 0 0 

Jūlijs (2011) 2 0 0 0 0 0 

Augusts (2011) 1 0 0 0 0 0 

Septembris (2011) 6 0 0 0 0 0 

Oktobris (2011) 6 0 0 0 0 0 

Novembris (2011) 4 0 0 0 0 0 

Decembris (2011) 9 0 0 0 0 0 

Kopā 67 0 0 0 0 0 

 

Norādītajam Preces patēriņa apjomam ir informatīva nozīme un nav saistošs Pasūtītājam. 

 

 

Laika zonas Laiks 

Viena laika zona Visu diennakti 

Divas laika zonas 
Dienas zona Darba dienās no plkst. 7.00 līdz 23.00 

Nakts un nedēļas nogales Darba dienās no plkst. 23.00 līdz 7.00, sestdienās un svētdienās – visu diennakti 

Trīs laika zonas 

Maksimumstundas Darba dienās no plkst. 8.00 līdz 10.00 un no plkst. 17.00 līdz 20.00 

Dienas zona Darba dienās no plkst. 7.00 līdz 8.00, no plkst. 10.00 līdz 17.00 un no plkst. 20.00 līdz 23.00 

Nakts uz nedēļas nogales Darba dienās no plkst. 23.00 līdz 7.00, sestdienās un svētdienās – visu diennakti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.pielikums 

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2012/4 

<gads> gada <datums> <mēnesis>  

Vispārīgās vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecību Nr.  

<Identifikācijas numurs> pielikums Nr. 

Aglonas novada domes uzaicinājums iesniegt Cenu piedāvājumu Nr<>. 

<gads> gada <datums> <mēnesis> 

1. Saskaņā ar atklātā konkursa „Elektroenerģijas iegāde Aglonas novada pašvaldības un tās 

padotībā esošo iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr. <Identifikācijas numurs> un 2012.gada 

<datums> <mēnesis> Vispārīgo vienošanos par elektroenerģijas iegādi, Aglonas novada dome 

izsaka uzaicinājumu iesniegt Cenu piedāvājumu. 

2. Elektroenerģijas Cenu piedāvājums jāiesniedz laika periodam no <gads> gada <datums> 

<mēnesis> līdz <gads> gada <datums> <mēnesis>. 

3. Cenu piedāvājums jāiesniedz līdz <gads> gada <datums> <mēnesis> <laiks>, latviešu valodā, 

nosūtot to uz e-pasta adresi <e-pasta adrese>. Cenu piedāvājums jānoformē atbilstoši 

Vispārīgās vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecību Nr. <Numurs> pievienotajam 

pielikumam Nr.2. 

4. Piedāvājuma derīguma termiņš: __ dienas no 3. punktā noteiktā datuma. 

5. Visi vērtēšanas kritēriji un papildus informācija noteikta 1.punktā norādītajos dokumentos. 

6. Prognozētais preces patēriņa apjoms, kas tiks izmantots cenu piedāvājumu vērtēšanā: 

Laika zonas 
Periods Periods Periods Periods Periods Periods 
Apjoms 
(MWh) 

Apjoms 
(MWh) 

Apjoms 
(MWh) 

Apjoms 
(MWh) 

Apjoms 
(MWh) 

Apjoms 
(MWh) 

Viena laika zona       

Divas laika zonas 
Dienas zona       
Nakts un nedēļas nogales       

Trīs laika zonas 

Maksimuma stundas       
Dienas zona       
Nakts uz nedēļas nogales       

 
Norādītajam Preces patēriņa apjomam ir informatīva nozīme un tas tiks ņemts vērā tikai 
izvērtējot iesniegtos Cenu piedāvājumus.  

 

 

 

 

 

 



6.pielikums 

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2012/4 

<gads> gada <datums> <mēnesis> Vispārīgās vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecību Nr. 

<Identifikācijas numurs> pielikums Nr. 

<Tirgotājs> Cenu piedāvājums Uzaicinājumam Nr. 

 

<gads> gada <datums> <mēnesis> 

<Tirgotājs> elektroenerģijas cenu piedāvājums laika periodam no <gads> gada <datums> <mēnesis> līdz 

<gads> gada <datums> <mēnesis>. 

Laika zonas 
Periods Periods Periods Periods Periods Periods 

Cena 
Ls/MWh 

Cena 
Ls/MWh 

Cena 
Ls/MWh 

Cena 
Ls/MWh 

Cena 
Ls/MWh 

Cena 
Ls/MWh 

Viena laika zona       

Divas laika zonas 
Dienas zona       
Nakts un nedēļas nogales       

Trīs laika zonas 

Maksimuma stundas       
Dienas zona       
Nakts uz nedēļas nogales       

 

Piedāvājums spēkā no <gads> gada <datums> <mēnesis> līdz <gads> gada <datums> <mēnesis>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.pielikums 

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2012/4 

<gads> gada <datums> <mēnesis> Vispārīgās vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecību Nr. 

________  pielikums Nr. 

Vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecības periodu un cenu 

<gads> gada <datums> <mēnesis> 

Aglonas novada dome, reģistrācijas nr. 90000065754, juridiskā adrese: Somersetas iela 34, 

Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304, tās priekšsēdētāja Igora Reščenko personā, kurš 

rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Aglonas novada pašvaldības nolikuma pamata, 

turpmāk tekstā saukts PASŪTĪTĀJS no vienas puses, un 

<Uzņēmuma nosaukums>, vienotais reģistrācijas nr. <Reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese 

<adrese>, tās <amats> <Vārds, Uzvārds> personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā 

TIRGOTĀJS, no otras puses, turpmāk tekstā Pasūtītājs un Tirgotājs kopā saukti Puses, vienojas par 

sekojošo: 

1. Puses vienojas, ka Tirgotājs pārdod, bet Pasūtītājs pērk par šī pielikuma 2. punktā noteikto 
Preces cenu neierobežotu Preces apjomu laika periodā no <gads> gada <datums> <mēnesis> 
līdz <gads> gada <datums> <mēnesis>. 

2. Elektroenerģijas cena tiek noteikta atbilstoši laika zonām:1 
 

Laika zonas 

Periods Periods Periods Periods Periods Periods 

Cena 

Ls/MWh 

Cena 

Ls/MWh 

Cena 

Ls/MWh 

Cena 

Ls/MWh 

Cena 

Ls/MWh 

Cena 

Ls/MWh 

Viena laika zona       

Divas laika zonas 

Dienas zona       

Nakts un nedēļas nogales       

Trīs laika zonas 

Maksimuma stundas       

Dienas zona       

Nakts uz nedēļas nogales       

 

                                                           
1
  

Laika zonas Laiks 

Viena laika zona Visu diennakti 

Divas laika zonas 

Dienas zona Darba dienās no plkst. 7.00 līdz 23.00 

Nakts un nedēļas nogales Darba dienās no plkst. 23.00 līdz 7.00, sestdienās un svētdienās – visu diennakti 

Trīs laika zonas 

Maksimumstundas Darba dienās no plkst. 8.00 līdz 10.00 un no plkst. 17.00 līdz 20.00 

Dienas zona Darba dienās no plkst. 7.00 līdz 8.00, no plkst. 10.00 līdz 17.00 un no plkst. 20.00 līdz 23.00 

Nakts uz nedēļas nogales Darba dienās no plkst. 23.00 līdz 7.00, sestdienās un svētdienās – visu diennakti 

 



3. Visi pārējie nosacījumi ir atbilstoši <gads> gada <datums> <mēnesis> Vispārīgās vienošanās 
par elektroenerģijas tirdzniecību līgumā <Nr.> noteiktajiem un paliek nemainīgi. 

4. Pušu paraksti: 
 

Pasūtītājs: Tirgotājs: 

Nosaukums: Nosaukums: 

Vienotais reģistrācijas numurs: Vienotais reģistrācijas numurs: 

Juridiskā adrese: 

 

Juridiskā adrese: 

 

Bankas konta numurs: 

 

Bankas konta numurs: 

 

Paraksts: 

 

 

(Vārds, Uzvārds)____________________ 

Paraksts: 

 

 

(Vārds, Uzvārds)____________________ 

 

 

 

 


