Elektroenerģijas tirdzniecības līgums Nr. SNRG/L-2020-_______
Rīgā, 20__. gada __. ___________
Tirgotājs
Senergo, SIA
reģistrācijas Nr. 40103693339
juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010
pārstāvis: Andrejs Kombecovs, kurš rīkojas saskaņā ar
pilnvarojumu
e-pasts: info@senergo.lv
tālr.: +371 6777 5577

Lietotājs
_________________
personas kods: _________________
dzīvesvietas adrese: _________________
e-pasts: _________________
tālr.: +371 _________________

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas reģistrācijas Nr. ET 0105.
Tirgotājs un Lietotājs, turpmāk tekstā kopā saukti – Puses, bet katrs atsevišķi arī Puse, noslēdz šo elektroenerģijas
tirdzniecības līgumu, turpmāk tekstā – Līgums.
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Lietotājs pērk, bet Tirgotājs pārdod Lietotājam elektroenerģiju Līguma Pamatnoteikumos norādītā Īpašuma elektroenerģijas
patēriņa vajadzībām atbilstoši par elektroenerģijas lietošanu noteiktajai maksai. Papildus Tirgotājs veic normatīvajos aktos
noteiktās darbības elektroenerģijas balansēšanas pakalpojumu nodrošināšanai.
2.

LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI UN ĪPAŠIE NOTEIKUMI

Īpašums

_________________

Īpašuma īpašnieks

Lietotājs

Maksa par elektroenerģiju

Elektroenerģijas 1 laika zonā

Apkalpošanas maksa mēnesī

0,00 EUR

Tirgotāja tarifs

Universālais

Sadales sistēmas tarifu plāns

_________

Ievadaizsardzības aparāta
nominālās strāvas lielums

_________

_________ EUR/kWh (bez PVN)
_________ EUR/kWh (ar PVN)

Maksājumu veikšanas kārtība un soda sankcijas
Norēķinu periods

1 (viens) kalendārais mēnesis.

Rēķina iesniegšanas termiņš

Līdz nākamā mēneša beigām pēc norēķinu perioda beigām, nosūtot uz Līgumā
norādīto Lietotāja e-pasta adresi.

Rēķina apmaksas termiņš

20 (divdesmit) dienas pēc nosūtīšanas uz Līgumā norādīto Lietotāja e-pasta adresi.
Rēķins uzskatāms par saņemtu tā nosūtīšanas dienā.

Nokavējuma procenti

0,15% (nulle komats piecpadsmit procenti) no pamatparāda summas par katru
kavējuma dienu.

Pretenzijas iesniegšanas termiņš

Lietotājam ir tiesības iesniegt Tirgotājam pretenziju par Tirgotāja izrakstīto rēķinu 10
(desmit) kalendāro dienu laikā no rēķina nosūtīšanas dienas.

Termiņi
Līguma termiņš

Līdz elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigu datumam: 20__. gada __.
___________ (ieskaitot).

Elektroenerģijas tirdzniecības
periods

No 20__. gada __. ___________ plkst.00:00 līdz 20__. gada __. ___________
plkst.24:00.
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Līguma pirmstermiņa laušanas
maksa

Netiek piemērota.

Īpašie noteikumi:
1. Sadales sistēmas operatora pakalpojumus Īpašumā nodrošina AS “Sadales tīkls”. Informācija par AS “Sadales tīkls”
pieejamo sistēmas pakalpojuma tarifu plānu un cenām atrodama vietnē www.sadalestikls.lv. Tirgotājs pārdod
elektroenerģiju, pamatojoties uz Lietotāja elektroenerģijas patēriņa informāciju, kuru AS “Sadales tīkls” sniedz
Tirgotājam par AS “Sadales tīkls” uzskaitē esošiem objektiem. Informācija par objektiem aktualizējama ik mēnesi pirms
kārtējā rēķina iesniegšanas Lietotājam.
2. Elektroenerģijas tirdzniecības līguma vispārīgie noteikumi (turpmāk – Vispārīgie noteikumi) ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa. Lietotājs un Tirgotājs vienojas, ka Vispārīgie noteikumi papildina un paskaidro Līguma Pamatnoteikumus.
Parakstot Līgumu, Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar Vispārīgiem noteikumiem, sapratis tos un atzīt tos kā
neatņemamu Līguma sastāvdaļu. Vispārīgie noteikumi ir pievienoti Līgumam, kā arī atrodami Tirgotāja tīmekļa vietnē
https://www.senergo.lv/.
Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
Tirgotājs:

Lietotājs:

Pilnvarotā persona
Andrejs Kombecovs

Pilnvarotā persona
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Elektroenerģijas tirdzniecības līgums Nr. SNRG/L-2020-_______
Rīgā, 20__. gada __. ___________
Tirgotājs
Senergo, SIA
reģistrācijas Nr. 40103693339
juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010
pārstāvis: Andrejs Kombecovs, kurš rīkojas saskaņā ar
pilnvarojumu
e-pasts: info@senergo.lv
tālr.: +371 6777 5577

Lietotājs
_________________
personas kods: _________________
dzīvesvietas adrese: _________________
e-pasts: _________________
tālr.: +371 _________________

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas reģistrācijas Nr. ET 0105.
Tirgotājs un Lietotājs, turpmāk tekstā kopā saukti – Puses, bet katrs atsevišķi arī Puse, noslēdz šo elektroenerģijas
tirdzniecības līgumu, turpmāk tekstā – Līgums.
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Lietotājs pērk, bet Tirgotājs pārdod Lietotājam elektroenerģiju Līguma Pamatnoteikumos norādītā Īpašuma elektroenerģijas
patēriņa vajadzībām atbilstoši par elektroenerģijas lietošanu noteiktajai maksai. Papildus Tirgotājs veic normatīvajos aktos
noteiktās darbības elektroenerģijas balansēšanas pakalpojumu nodrošināšanai.
2. LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI UN ĪPAŠIE NOTEIKUMI
Īpašums

_________________

Īpašuma īpašnieks

Lietotājs

Elektroenerģijas cena 1 laika zonā

Lietotāja ikstundas patērētais
elektroenerģijas apjoms, reizinot ar Nord
Pool Spot Latvijas reģiona ikstundas cenu
tajā pašā periodā

Atlīdzība par starpniecības pakalpojumu

_________ EUR/kWh (bez PVN)
_________ EUR/kWh (ar PVN)

Maksa par elektroenerģiju

Apkalpošanas maksa mēnesī

0,00 EUR

Tirgotāja tarifs

Dinamiskais

Sadales sistēmas tarifu plāns

_________

Ievadaizsardzības aparāta
nominālās strāvas lielums

_________

Maksājumu veikšanas kārtība un
soda sankcijas
Norēķinu periods

1 (viens) kalendārais mēnesis.

Rēķina iesniegšanas termiņš

Līdz nākamā mēneša beigām pēc norēķinu perioda beigām, nosūtot uz Līgumā
norādīto Lietotāja e-pasta adresi.

Rēķina apmaksas termiņš

20 (divdesmit) dienas pēc nosūtīšanas uz Līgumā norādīto Lietotāja e-pasta adresi.
Rēķins uzskatāms par saņemtu tā nosūtīšanas dienā.

Nokavējuma procenti

0,15% (nulle komats piecpadsmit procenti) no pamatparāda summas par katru
kavējuma dienu.

Pretenzijas iesniegšanas termiņš

Lietotājam ir tiesības iesniegt Tirgotājam pretenziju par Tirgotāja izrakstīto rēķinu 10
(desmit) kalendāro dienu laikā no rēķina nosūtīšanas dienas.
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Termiņi
Līguma termiņš

No 20__. gada __. ___________ uz nenoteiktu laiku.

Elektroenerģijas tirdzniecības
periods

No 20__. gada __. ___________ plkst.00:00 uz nenoteiktu laiku.

Līguma pirmstermiņa laušanas
maksa

Netiek piemērota.

Īpašie noteikumi:
1. Sadales sistēmas operatora pakalpojumus Īpašumā nodrošina AS “Sadales tīkls”. Informācija par AS “Sadales tīkls”
pieejamo sistēmas pakalpojuma tarifu plānu un cenām atrodama vietnē www.sadalestikls.lv. Tirgotājs pārdod
elektroenerģiju, pamatojoties uz Lietotāja elektroenerģijas patēriņa informāciju, kuru AS “Sadales tīkls” sniedz
Tirgotājam par AS “Sadales tīkls” uzskaitē esošiem objektiem. Informācija par objektiem aktualizējama ik mēnesi pirms
kārtējā rēķina iesniegšanas Lietotājam.
2. Elektroenerģijas tirdzniecības līguma vispārīgie noteikumi (turpmāk – Vispārīgie noteikumi) ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa. Lietotājs un Tirgotājs vienojas, ka Vispārīgie noteikumi papildina un paskaidro Līguma Pamatnoteikumus.
Parakstot Līgumu, Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar Vispārīgiem noteikumiem, sapratis tos un atzīt tos kā
neatņemamu Līguma sastāvdaļu. Vispārīgie noteikumi ir pievienoti Līgumam, kā arī atrodami Tirgotāja tīmekļa vietnē
https://www.senergo.lv/.

Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
Tirgotājs:

Lietotājs:

Pilnvarotā persona
Andrejs Kombecovs

Pilnvarotā persona
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Elektroenerģijas tirdzniecības līgums Nr. SNRG/L-2020-_______
Rīgā, 20__. gada __. ___________
Tirgotājs
Senergo, SIA
reģistrācijas Nr. 40103693339
juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010
pārstāvis: Andrejs Kombecovs, kurš rīkojas saskaņā ar
pilnvarojumu
e-pasts: info@senergo.lv
tālr.: +371 6777 5577

Lietotājs
_________________
personas kods: _________________
dzīvesvietas adrese: _________________
e-pasts: _________________
tālr.: +371 _________________

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas reģistrācijas Nr. ET 0105.
Tirgotājs un Lietotājs, turpmāk tekstā kopā saukti – Puses, bet katrs atsevišķi arī Puse, noslēdz šo elektroenerģijas
tirdzniecības līgumu, turpmāk tekstā – Līgums.
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Lietotājs pērk, bet Tirgotājs pārdod Lietotājam elektroenerģiju Līguma Pamatnoteikumos norādītā Īpašuma elektroenerģijas
patēriņa vajadzībām atbilstoši par elektroenerģijas lietošanu noteiktajai maksai. Papildus Tirgotājs veic normatīvajos aktos
noteiktās darbības elektroenerģijas balansēšanas pakalpojumu nodrošināšanai.
2.

LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI UN ĪPAŠIE NOTEIKUMI

Īpašums

_________________

Īpašuma īpašnieks

Lietotājs

Maksa par elektroenerģiju

Elektroenerģijas 1 laika zonā

Apkalpošanas maksa mēnesī

0,00 EUR

Tirgotāja tarifs

Stabilais 24

Sadales sistēmas tarifu plāns

_________

Ievadaizsardzības aparāta
nominālās strāvas lielums

_________

_________ EUR/kWh (bez PVN)
_________ EUR/kWh (ar PVN)

Maksājumu veikšanas kārtība un soda sankcijas
Norēķinu periods

1 (viens) kalendārais mēnesis.

Rēķina iesniegšanas termiņš

Līdz nākamā mēneša beigām pēc norēķinu perioda beigām, nosūtot uz Līgumā
norādīto Lietotāja e-pasta adresi.

Rēķina apmaksas termiņš

20 (divdesmit) dienas pēc nosūtīšanas uz Līgumā norādīto Lietotāja e-pasta adresi.
Rēķins uzskatāms par saņemtu tā nosūtīšanas dienā.

Nokavējuma procenti

0,15% (nulle komats piecpadsmit procenti) no pamatparāda summas par katru
kavējuma dienu.

Pretenzijas iesniegšanas termiņš

Lietotājam ir tiesības iesniegt Tirgotājam pretenziju par Tirgotāja izrakstīto rēķinu 10
(desmit) kalendāro dienu laikā no rēķina nosūtīšanas dienas.

Termiņi
Līguma termiņš

Līdz elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigu datumam: 20__. gada __.
___________ (ieskaitot).

Elektroenerģijas tirdzniecības
periods

No 20__. gada __. ___________ plkst.00:00 līdz 20__. gada __. ___________
plkst.24:00.
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Līguma pirmstermiņa laušanas
maksa

__________ EUR. Līguma pirmstermiņa laušanas maksa par katru nākamo 3
mēnešu periodu samazinās par __________ EUR.

Īpašie noteikumi:
1. Sadales sistēmas operatora pakalpojumus Īpašumā nodrošina AS “Sadales tīkls”. Informācija par AS “Sadales tīkls”
pieejamo sistēmas pakalpojuma tarifu plānu un cenām atrodama vietnē www.sadalestikls.lv. Tirgotājs pārdod
elektroenerģiju, pamatojoties uz Lietotāja elektroenerģijas patēriņa informāciju, kuru AS “Sadales tīkls” sniedz
Tirgotājam par AS “Sadales tīkls” uzskaitē esošiem objektiem. Informācija par objektiem aktualizējama ik mēnesi pirms
kārtējā rēķina iesniegšanas Lietotājam.
2. Elektroenerģijas tirdzniecības līguma vispārīgie noteikumi (turpmāk – Vispārīgie noteikumi) ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa. Lietotājs un Tirgotājs vienojas, ka Vispārīgie noteikumi papildina un paskaidro Līguma Pamatnoteikumus.
Parakstot Līgumu, Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar Vispārīgiem noteikumiem, sapratis tos un atzīt tos kā
neatņemamu Līguma sastāvdaļu. Vispārīgie noteikumi ir pievienoti Līgumam, kā arī atrodami Tirgotāja tīmekļa vietnē
https://www.senergo.lv/.
Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
Tirgotājs:

Lietotājs:

Pilnvarotā persona
Andrejs Kombecovs

Pilnvarotā persona
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Elektroenerģijas tirdzniecības līgums Nr. SNRG/L-2020-_______
Rīgā, 20__. gada __. ___________
Tirgotājs
Senergo, SIA
reģistrācijas Nr. 40103693339
juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010
pārstāvis: Andrejs Kombecovs, kurš rīkojas saskaņā ar
pilnvarojumu
e-pasts: info@senergo.lv
tālr.: +371 6777 5577

Lietotājs
_________________
personas kods: _________________
dzīvesvietas adrese: _________________
e-pasts: _________________
tālr.: +371 _________________

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas reģistrācijas Nr. ET 0105.
Tirgotājs un Lietotājs, turpmāk tekstā kopā saukti – Puses, bet katrs atsevišķi arī Puse, noslēdz šo elektroenerģijas
tirdzniecības līgumu, turpmāk tekstā – Līgums.
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Lietotājs pērk, bet Tirgotājs pārdod Lietotājam elektroenerģiju Līguma Pamatnoteikumos norādītā Īpašuma elektroenerģijas
patēriņa vajadzībām atbilstoši par elektroenerģijas lietošanu noteiktajai maksai. Papildus Tirgotājs veic normatīvajos aktos
noteiktās darbības elektroenerģijas balansēšanas pakalpojumu nodrošināšanai.
2.

LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI UN ĪPAŠIE NOTEIKUMI

Īpašums

_________________

Īpašuma īpašnieks

Lietotājs

Maksa par elektroenerģiju

Elektroenerģijas 1 laika zonā

Apkalpošanas maksa mēnesī

0,00 EUR

Tirgotāja tarifs

Stabilais 36

Sadales sistēmas tarifu plāns

_________

Ievadaizsardzības aparāta
nominālās strāvas lielums

_________

_________ EUR/kWh (bez PVN)
_________ EUR/kWh (ar PVN)

Maksājumu veikšanas kārtība un soda sankcijas
Norēķinu periods

1 (viens) kalendārais mēnesis.

Rēķina iesniegšanas termiņš

Līdz nākamā mēneša beigām pēc norēķinu perioda beigām, nosūtot uz Līgumā
norādīto Lietotāja e-pasta adresi.

Rēķina apmaksas termiņš

20 (divdesmit) dienas pēc nosūtīšanas uz Līgumā norādīto Lietotāja e-pasta adresi.
Rēķins uzskatāms par saņemtu tā nosūtīšanas dienā.

Nokavējuma procenti

0,15% (nulle komats piecpadsmit procenti) no pamatparāda summas par katru
kavējuma dienu.

Pretenzijas iesniegšanas termiņš

Lietotājam ir tiesības iesniegt Tirgotājam pretenziju par Tirgotāja izrakstīto rēķinu 10
(desmit) kalendāro dienu laikā no rēķina nosūtīšanas dienas.

Termiņi
Līguma termiņš

Līdz elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigu datumam: 20__. gada __.
___________ (ieskaitot).

Elektroenerģijas tirdzniecības
periods

No 20__. gada __. ___________ plkst.00:00 līdz 20__. gada __. ___________
plkst.24:00.
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Līguma pirmstermiņa laušanas
maksa

__________ EUR. Līguma pirmstermiņa laušanas maksa par katru nākamo 3
mēnešu periodu samazinās par __________ EUR.

Īpašie noteikumi:
1. Sadales sistēmas operatora pakalpojumus Īpašumā nodrošina AS “Sadales tīkls”. Informācija par AS “Sadales tīkls”
pieejamo sistēmas pakalpojuma tarifu plānu un cenām atrodama vietnē www.sadalestikls.lv. Tirgotājs pārdod
elektroenerģiju, pamatojoties uz Lietotāja elektroenerģijas patēriņa informāciju, kuru AS “Sadales tīkls” sniedz
Tirgotājam par AS “Sadales tīkls” uzskaitē esošiem objektiem. Informācija par objektiem aktualizējama ik mēnesi pirms
kārtējā rēķina iesniegšanas Lietotājam.
2. Elektroenerģijas tirdzniecības līguma vispārīgie noteikumi (turpmāk – Vispārīgie noteikumi) ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa. Lietotājs un Tirgotājs vienojas, ka Vispārīgie noteikumi papildina un paskaidro Līguma Pamatnoteikumus.
Parakstot Līgumu, Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar Vispārīgiem noteikumiem, sapratis tos un atzīt tos kā
neatņemamu Līguma sastāvdaļu. Vispārīgie noteikumi ir pievienoti Līgumam, kā arī atrodami Tirgotāja tīmekļa vietnē
https://www.senergo.lv/.
Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
Tirgotājs:

Lietotājs:

Pilnvarotā persona
Andrejs Kombecovs

Pilnvarotā persona

Senergo, SIA / Registration No. 40103693339

K4 / LIG.039/SE / 01 / 01.11.2020.

2/2

Spēkā no 01.11.2020.

Elektroenerģijas tirdzniecības līguma vispārīgie noteikumi
1.
Elektroenerģijas tirdzniecība
1.1. Lietotājs pērk, bet Tirgotājs pārdod Lietotājam elektroenerģiju
atbilstoši Līguma Pamatnoteikumos un Īpašajos noteikumos
norādītajam, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības
elektroenerģijas tirdzniecībai mājsaimniecībām. Papildus
Tirgotājs veic normatīvajos aktos noteiktās darbības
elektroenerģijas balansēšanas pakalpojumu nodrošināšanai.
2.
Maksa par elektroenerģiju un tās uzskaite
2.1. Lietotājs maksā Tirgotājam par faktiski saņemto
elektroenerģiju un saistītajiem pakalpojumiem saskaņā ar
Tirgotāja izrakstītiem rēķiniem.
2.2. Maksa par elektroenerģiju ietver izmaksas par balansēšanas
pakalpojumu un normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un
nodevas. Maksa par elektroenerģiju neietver obligāto
iepirkumu komponentes un AS “Sadales tīkls” pakalpojumu
izmaksas. Tirgotājs Lietotāja vārdā norēķinās par Lietotāja
saņemtajiem sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma
komponentēm.
2.3. Lietotājam pārdotās un viņa izlietotās elektroenerģijas apjoma
uzskaiti veic AS “Sadales tīkls”, reģistrācijas numurs
40003857687. AS “Sadales tīkls” nodrošina Tirgotājam
informāciju par Lietotāja mēneša un faktiskajiem ikstundas
datiem līdz nākamā mēneša 10. (desmitajam) datumam.
Informācija par objektiem aktualizējama ik mēnesi pirms
kārtējā rēķina iesniegšanas Lietotājam.
2.4. AS “Sadales tīkls” iesniegtā informācija ir pamats Lietotājam
pārdotās elektroenerģijas aprēķinam. Ja AS “Sadales tīkls”
vēlāk iesniegusi informāciju, kas ir pamats pārdotās
elektroenerģijas aprēķina koriģēšanai, vai Tirgotājs ir atzinis
Lietotāja iesniegto pretenziju par rēķinu par pamatotu,
Tirgotājs veic Lietotājam pārdotās elektroenerģijas apjoma
korekciju nākamā norēķinu perioda rēķinā.
3.
Pušu tiesības un atbildība
3.1. Tirgotājs ir tiesīgs apstrādāt un Lietotājs piekrīt savu personas
datu apstrādei Līguma saistību izpildei, tajā skaitā Lietotājs
piekrīt, ka Tirgotājs pieprasa un saņem Lietotāja personas
datus no trešajām personām un nodod AS “Sadales tīkls”, kā
arī nodod nepieciešamo informāciju par Lietotāju citām
trešajām personām, kas ir iesaistītas pakalpojumu sniegšanā.
3.2. Lietotājs un AS “Sadales tīkls” ir atbildīgi par viņu pārvaldīto
elektroiekārtu uzraudzību, ekspluatēšanu un to atbilstību
tiesību aktos noteiktajām tehniskajām un drošības prasībām.
3.3. Tirgotājs nav atbildīgs par elektroenerģijas pārvades vai
piegādes pārtraukšanu Lietotājam, ja elektroenerģijas
pārsūtīšana līdz tīkliem vai īpašuma robežās ir pārtraukta vai
ierobežota ar AS “Sadales tīkls” lēmumu vai cita ar Tirgotāja
darbību vai bezdarbību nesaistīta iemesla dēļ. Puses
vienojas, ka Tirgotājs atlīdzina tikai tiešos zaudējumus, kas
Lietotājam radušies Tirgotāja vainas dēļ.
3.4. Par elektroenerģijas plūsmu vadību pārvades un sadales
sistēmā atbild AS “Sadales tīkls”.
3.5. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību un
pienākumu pienācīgu izpildi. Puses var tikt pilnīgi vai daļēji
atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību neizpildi vai to
nepilnīgu izpildi nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu
dēļ, par kuru iestāšanos Puse nekavējoties informē otru Pusi.
3.6. Ja Lietotājs kavē Līgumā noteiktos maksājumus vairāk kā 10
(desmit) dienas, Tirgotājs nosūta Lietotājam brīdinājumu par
elektroenerģijas pārtraukšanu. Ja Lietotājs pēc brīdinājuma
nosūtīšanas neveic maksājumus, Tirgotājs ne ātrāk kā pēc 20
dienām ir tiesīgs izbeigt vai ierobežot elektroenerģijas
piegādi. Apturot elektroenerģijas piegādi, Tirgotājs
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var dot rīkojumu AS
“Sadales tīkls” atslēgt Lietotāju no elektroapgādes tīkla.
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3.7. Kad Lietotājs ir izpildījis visas no Līguma izrietošas
nenokārtotās saistības un ir informējis par to Tirgotāju,
Tirgotājs 1 (vienas) darba dienas laikā nosūta paziņojumu AS
“Sadales tīkls” par atslēgšanas pārtraukšanu un
elektroenerģijas piegādes atjaunošanu. AS “Sadales tīkls”
atjauno elektroenerģijas piegādi Lietotājam atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
3.8. Tirgotājs ir tiesīgs nodot Lietotāja kavēto maksājumu parāda
piedziņu trešajām personām, kā arī nodot Lietotāja personas
datus un informāciju par kavētiem maksājumiem iekļaušanai
publiski pieejamās parādnieku un kredītvēstures datu bāzēs.
Maksājumu kavējumu gadījumā Lietotājs apņemas atlīdzināt
Tirgotājam un trešajai personai, kurai nodota kavēto
maksājumu parāda piedziņa, radušos izdevumus.
3.9. Ja Lietotājs nepiekrīt (pilnībā vai daļēji) Tirgotāja iesniegtajam
rēķinam, Lietotājs rakstveidā par to informē Tirgotāju,
iesniedzot Tirgotājam pretenziju par Tirgotāja izrakstīto rēķinu
10 (desmit) kalendāro dienu laikā no rēķina nosūtīšanas
dienas. Lietotāja pretenzijas iesniegšana Tirgotājam neatbrīvo
Lietotāju no rēķina savlaicīgas apmaksas pienākuma.
Tirgotājs 10 (desmit) dienu laikā no Lietotāja pretenzijas
saņemšanas izskata to, veic rēķinā norādītās maksājuma
summas atbilstības pārbaudi un informē Lietotāju par savas
pārbaudes rezultātiem. Ja Tirgotāja veiktās pārbaudes
rezultātā tiek konstatēts, ka rēķinā norādītā summa ir
samazināma un Lietotājs to jau ir samaksājis, Lietotāja
pārmaksātā summa tiek ieskaitīta nākamo Līguma ietvaros
veicamo maksājumu izpildē.
4.
Līguma pirmstermiņa izbeigšana un grozīšana
4.1. Lietotājs var izbeigt Līgumu pirms noteiktā termiņa, iesniedzot
Tirgotājam paziņojumu par Līguma izbeigšanu ne vēlāk kā 5
(piecas) darba dienas iepriekš. Lietotājam, izbeidzot Līgumu
pirms termiņa, jānorāda elektroenerģijas lietošanas
izbeigšanas laiks un jāsamaksā Tirgotājam Līguma
Pamatnoteikumos noteiktā Līguma pirmstermiņa laušanas
maksa, ja tāda tiek piemērota. Līguma pirmstermiņa laušanas
maksu piemēro tikai Līgumiem, kas ir noslēgti uz 24 vai 36
mēnešiem, un tikai tad, ja Lietotājs izbeidz Līgumu pirmajos
divos elektroenerģijas tirdzniecības perioda gados.
4.2. Lietotājs ir tiesīgs atkāpties no noslēgtā Līguma pirms
elektroenerģijas piegādes uzsākšanas, par to paziņojot līdz
iepriekšējā mēneša 20.datumam pirms paredzētās
elektroenerģijas piegādes uzsākšanas.
4.3. Tirgotājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt elektroenerģijas
piegādi un izbeigt Līgumu, ja Lietotājs neveic Tirgotāja rēķinu
apmaksu Līgumā noteiktajos termiņos, ievērojot MK
noteikumos Nr.50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un
lietošanas noteikumi” noteikto līgumu izbeigšanas kārtību.
4.4. Tirgotājam ir tiesības, vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš
rakstveidā informējot Lietotāju, vienpusēji veikt grozījumus
Līguma, kas ir noslēgts uz 12, 24 vai 36 mēnešiem,
Vispārīgajos noteikumos, ja tas ir nepieciešams saistībā ar
pakalpojuma attīstību un/vai nepieciešamību veikt
tehnoloģiskas un funkcionālas izmaiņas pakalpojuma
sniegšanas un administrēšanas procesā. Veicot grozījumus
Līguma Vispārīgajos noteikumos, Tirgotājs nodrošina iespēju
Lietotājam iepazīties ar tiem Tirgotāja tīmekļa vietnē
www.senergo.lv, vienlaicīgi paredzot Lietotājam iespēju
uzglabāt informāciju, lai nodrošinātu informācijas pieejamību
nemainītā veidā un tās pavairošanu. Ja Lietotājs nepiekrīt
Līguma Visparīgo noteikumu grozījumiem, kas tam nav
labvēlīgi, Lietotājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no
Līguma, paziņojot par to Tirgotājam rakstveidā vismaz 5
(piecas) darba dienas pirms attiecīgo grozījumu spēkā
stāšanās dienas. Šādā gadījumā Lietotājam netiek piemērota
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Līguma pirmstermiņa laušanas maksa, ja tāda ir noteikta
Līguma Pamatnoteikumos.
4.5. Tirgotājam ir tiesības, vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš
rakstveidā informējot Lietotāju, vienpusēji veikt grozījumus uz
nenoteiktu laiku noslēgtā Līguma Pamatnoteikumos un
Īpašajos noteikumos, kā arī Līguma Vispārīgajos noteikumos,
ja tas ir nepieciešams saistībā ar pakalpojuma attīstību un/vai
nepieciešamību veikt tehnoloģiskas un funkcionālas izmaiņas
pakalpojuma sniegšanas un administrēšanas procesā. Veicot
grozījumus Līguma Pamatnoteikumos un Īpašajos
noteikumos, Tirgotājs nosūta Pamatnoteikumu un Īpašo
noteikumu grozījumus uz Lietotāja norādīto elektroniskā pasta
adresi. Veicot grozījumus Līguma Vispārīgajos noteikumos,
Tirgotājs nodrošina iespēju Lietotājam iepazīties ar tiem
Tirgotāja tīmekļa vietnē www.senergo.lv, vienlaicīgi paredzot
Lietotājam iespēju uzglabāt informāciju, lai nodrošinātu
informācijas pieejamību nemainītā veidā un tās pavairošanu.
Ja Lietotājs nepiekrīt Līguma Pamatnoteikumu un Īpašo
noteikumu un/vai Visparīgo noteikumu grozījumiem, kas tam
nav labvēlīgi, Lietotājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no
Līguma, paziņojot par to Tirgotājam rakstveidā vismaz 5
(piecas) darba dienas pirms attiecīgo grozījumu spēkā
stāšanās dienas.
5.
Nobeiguma noteikumi
5.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā.
Līgums ir noslēgts uz Pamatnoteikumos norādīto Līguma
termiņu.
5.2. Ja Līguma Pamatnoteikumos ir noteikts Līguma beigu
termiņš, Tirgotājs vismaz 45 (četrdesmit piecas) dienas pirms
Līguma termiņa beigām nosūta Lietotājam uz norādīto
Lietotāja elektroniskā pasta adresi piedāvājumu Līguma
pagarināšanai atbilstoši piedāvājumam pievienotajiem
jaunajiem Līguma Pamatnoteikumiem un Īpašajiem
noteikumiem turpmākajam periodam. Līgums ir uzskatāms
par pagarinātu saskaņā ar piedāvājumā norādītajiem
jaunajiem Līguma Pamatnoteikumiem un Īpašajiem
noteikumiem, ja Lietotājs tam neiebilst piedāvājumā
noradītajā termiņā, kurš nav mazāks par 10 (desmit) dienām.
Ja Lietotājs nepiekrīt Līguma pagarināšanas noteikumiem un
par to rakstiski ir paziņojis Tirgotājām, Līguma darbība tiek
izbeigta Līguma termiņa beigās.
5.3. Jebkurš Līgumā noteiktais paziņojums tiek uzskatīts par
nodotu otrai Pusei, ja tas nodots adresātam pret parakstu,
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5.4.

5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

nosūtīts pa pastu ierakstītā, iepriekšapmaksātā vēstulē uz
Līgumā norādīto Puses pasta adresi vai nosūtīts elektroniskā
veidā uz Puses norādīto elektroniskā pasta adresi. Puses
vienojas, ka paziņojumi, kuri tiek nosūtīti uz elektroniskā
pasta adresi, atzīstami par juridiski saistošiem Pušu
līgumiskajās attiecībās neatkarīgi no šādu paziņojumu
formas. Ja adresāts nepierāda citu saņemšanas datumu,
paziņojums, kas nosūtīts, izmantojot VAS “Latvijas Pasts”
pakalpojumus, ir uzskatāms par saņemtu 3. (trešajā) darba
dienā pēc nosūtīšanas. Paziņojums, kas nogādāts personīgi
pret parakstu, ir uzskatāms par saņemtu datumā, kad
saņēmējs parakstījis piegādes kvīti vai norādījis par
saņemšanu saņemtajā dokumentā vai tā norakstā (kopijā).
Paziņojums, kas tiek nosūtīts uz elektroniskā pasta adresi,
tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā dienā pēc tā
nosūtīšanas.
Strīdus, kas rodas sakarā ar šo Līgumu, risina, Pusēm
vienojoties. Ja tas nav iespējams, tad strīdi tiek risināti
Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības. Attiecībā uz šo
Līgumu un tā noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas
normatīvie akti.
Līgums ir uzskatāms par konfidenciālu. Nav pieļaujama
Līguma satura izpaušana trešajām personām, izņemot
normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajos gadījumos.
Pusei ir pienākums 14 (četrpadsmit) dienu laikā paziņot otrai
Pusei par jebkādu Līgumā norādīto datu, rekvizītu vai
informācijas izmaiņām.
No Līguma izrietošās tiesības un pienākumus Pusēm ir
tiesības nodot, tikai saņemot otras Puses rakstisku
piekrišanu, izņemot šajā punktā noteiktos gadījumus.
Tirgotājam, rakstiski informējot Lietotāju, ir tiesības nodot ar
Līgumu iegūtās tiesības un pieņemtos pienākumus, kas
saistīti ar maksājumiem par iegādātās elektroenerģijas
apkopošanu, administrēšanu, elektronisko datu bāžu
uzturēšanu un (vai) citu attiecību administrēšanu, kvalificētām
trešajām personām. Tirgotājs ir atbildīgs Lietotājam par tādu
darbību pienācīgu veikšanu. Tirgotājam ir jāapliecina, ka
minētās trešās personas ievēro konfidencialitātes prasības,
kas noteiktas Līgumā.
Ja Līguma Vispārīgie noteikumi ir pretrunā ar Līguma
Īpašajiem noteikumiem, Puses rīkojas saskaņā ar Līguma
Īpašajiem noteikumiem.
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