ELEKTROENERĢIJAS TIRDZNIECĪBAS LĪGUMA VISPĀRĪGĀ DAĻA
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Saskaņā ar šī Elektroenerģijas tirdzniecības
līguma (turpmāk tekstā – Līgums) noteikumiem,
Elektroenerģijas tirgotājs (turpmāk tekstā – Tirgotājs)
ar šo Līgumu apņemas pārdot Lietotājam (aprakstīts
Līguma speciālajā daļa) elektroenerģiju un sniegt
Lietotājam balansēšanas pakalpojumus, (balansēšanas
pakalpojumi tiek saprasti kā tiesību aktos definētā
balansēšanas jaudas pirkšana un pārdošana) un
Lietotājs apņemas pirkt elektroenerģiju un maksāt par
to atbilstoši Līgumā noteiktajai cenai un kārtībai.
1.2. Cena
par
elektroenerģijas
balansēšanas
pakalpojumiem ir iekļauta Speciālajā daļā norādītajā
elektroenerģijas cenā un Lietotājam nevajadzēs par
šiem pakalpojumiem maksāt papildus.
1.3. Šo Līgumu veido Lietotāja un Tirgotāja parakstīta
Līguma vispārīgā daļa (turpmāk tekstā - Vispārīgā
daļa) un speciālā daļa (turpmāk tekstā - Speciālā daļa),
un arī citi rakstveida pielikumi un citas rakstveida
vienošanās, kas ietver šī Līguma datumu un numuru
vai attiecībā uz ko ir norāde, ka tas vai tā ir
neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.
2. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI
2.1. Šajā Līgumā lietotie termini tiek saprasti tā, kā
tie tiek definēti attiecīgo jomu regulējošajos un Līguma
parakstīšanas dienā spēkā esošajos Latvijas Republikas
tiesību aktos. Attiecībā uz jautājumiem, ko Līgums
neregulē, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas
tiesību aktiem.
3. LĪGUMA PUŠU SAISTĪBAS, APLIECINĀJUMI
UN GARANTIJAS
3.1. Lietotājam jau iepriekš jāinformē Tirgotājs par:
a) plānotajiem remontiem Lietotāja objektos, ko ir
paredzējis veikt Lietotājs vai sistēmas operators;
b) pievienotām jaunām vai atvienotām elektriskajām
ierīcēm ar jaudu 100 KW un vairāk;
c) plānoto jaunu objektu iegādi (ja tiem ir plānots
piegādāt elektroenerģiju saskaņā ar šo Līgumu), vai
esošo objektu (ja tiem elektroenerģija tiek piegādāta
saskaņā ar šo Līgumu) pārdošanu vai nodošanu.
d) gadījumiem, kad elektroenerģija netiks patērēta vai
patēriņš, salīdzinot ar parasto patēriņu, ievērojami
palielināsies/samazināsies.
3.2. Tirgotājs apņemas stingri ievērot tiesību aktos
noteiktās prasības.
3.3. Puses papildus apliecina un garantē, ka tām ir visas
tiesības slēgt šo Līgumu, ka tā noslēgšana nav pretrunā
ar Pušu darbību regulējošiem dokumentiem, ka netiek

pārkāptas trešo personu tiesības un ka netiek pārkāpti
tiesību akti.
3.4. Lietotājs patstāvīgi noslēdz ar sistēmas
pakalpojumu operatoru līgumu par sistēmas
pakalpojumiem un vienojas ar to par komercuzskaites
mēraparātu rādījumu nodošanas kārtību un ar to
saistītajiem jautājumiem, informējot par šo kārtību arī
Tirgotāju.
4. ELEKTROENERĢIJAS CENA
4.1. Ja tiek izmantots produkts “Fiksētā cena”,
Tirgotājs pārdod elektroenerģiju par Līgumā
norādītajām cenām.
4.2. Ja tiek izmantots produkts “Mainīgā cena”,
Tirgotājs pārdod elektroenerģiju atbilstoši formulai
K = B + P, kur:
K – cena,
B – elektroenerģijas cena, kas veidojas AS Nord Pool
elektroenerģijas biržā attiecīgajā stundā (pēc Latvijas
laika) Latvijas cenas zonā,
P – šī Līguma Speciālajā daļā noteiktā maksa
(piemērojama katrai stundai).
4.3. Elektroenerģijas cena ir norādīta bez nodokļiem,
kas piemērojami saskaņā ar tiesību aktiem. Rēķinā šie
nodokļi tiek norādīti atsevišķi no elektroenerģijas
cenām. Ja tiek ieviesti jauni nodokļi, kas ietekmē
elektroenerģijas cenu, tad tie, papildus elektroenerģijas
cenai, tiek norādīti rēķinā saskaņā ar likumdošanu.
4.4. Līgumā elektroenerģijas cena tiek norādīta eiro
valūtā(EUR) par megavatstundu (MWh) (1MWh=1000
kWh) un rēķinos elektroenerģijas cena tiek norādīta
eiro valūtā (EUR) par kilovatstundu (kWh).
5. APMAKSAS NOTEIKUMI
5.1. Norēķinu periods ir viens kalendārais mēnesis.
5.2. Tirgotājs Lietotājam izraksta rēķinu par patērēto
elektroenerģiju 10 (desmit) dienu laikā pēc norēķinu
perioda beigām.
5.3. Ja par elektroenerģiju tiek veikti avansa
maksājumi, Tirgotājs aprēķina pirmo avansa
maksājuma summu saskaņā ar tā rīcībā esošo
informāciju par Lietotāja patērētajiem apjomiem
pēdējo trīs mēnešu laikā. Pārējās avansa maksājuma
summas tiek aprēķinātas, ņemot vērā patēriņu
pagājušajā norēķinu periodā. Ja kārtējā norēķinu
periodā pārdotās elektroenerģijas apjoms ir lielāks par
iepriekšējā norēķinu periodā pārdoto elektroenerģijas
apjomu, Lietotājs maksā Tirgotājam par papildus
pārdoto elektroenerģijas apjomu ne vēlāk kā 5 (piecu)
dienu laikā pēc papildu rēķina izrakstīšanas. Ja kārtējā
norēķinu perioda laikā pārdotās elektroenerģijas
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apjoms ir mazāks par iepriekšējā norēķinu periodā
pārdotās elektroenerģijas apjomu, atlikusī avansa
maksājuma summa tiek ieskaitīta avansa maksājumā
par nākamo norēķinu periodu.
5.4. Ja Tirgotājs izraksta rēķinu novēloti, šādā
gadījumā rēķinā ietvertais apmaksas termiņš tiek
pagarināts par tik dienu skaitu, par cik Tirgotājs ir
kavējis rēķina izrakstīšanu. Lietotājam jāinformē
Tirgotājs, ja 5 (piecu) dienu laikā pēc Līgumā noteiktā
rēķina izrakstīšanas datuma, Lietotājs nav saņēmis
rēķinu.
5.5. Lietotājs visus rēķinus pilnībā apmaksā Līgumā
un rēķinā norādītajā termiņā. Ja Lietotājs par
elektroenerģiju
veic
priekšapmaksu,
nākamais
priekšapmaksas rēķins par nākamo norēķinu periodu
tiek samaksāts ne vēlāk par kārtējā mēneša 15.datumu.
Visi maksājumi tiek uzskatīti par veiktajiem datumā,
kad nauda tiek ieskaitīta Tirgotāja bankas kontā.
5.6. Tirgotājam ir tiesības veikt norēķinus par
nesamaksātajām summām Latvijas Republikas
Civillikumā noteiktajā secībā: procentu likme, parāds
par iepriekšējā periodā piegādāto elektroenerģiju,
kārtējie maksājumi par patērēto elektroenerģiju.
5.7. Attiecībā uz maksājumiem par elektroenerģiju
un citiem maksājumiem var tikt piemērots ieskaits.
Līguma Puses par ieskaita piemērošanu vienojas
atsevišķi. Ja tiek piemērots ieskaits, šī Līguma Puses
līdz samaksas termiņa beigām paraksta aktu par
ieskaitu.
5.8. Visi maksājumi tiek maksāti eiro (EUR) valūtā.
5.9. Ja Lietotājs savus maksājumus neveic pienācīgi
un atbilstoši Līgumā norādītajam, Lietotājs piekrīt, ka
Tirgotājam ir tiesības informāciju par Lietotāju un tā
parādu darīt publiski zināmu, kā arī iekļaut šo
informāciju personu parādu reģistros, iepriekš par to
rakstveidā informējot Lietotāju.
6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Puses atbild par Līguma saistību neizpildi vai
nepienācīgu izpildi. Puses atbild tikai par tiešiem
zaudējumiem, kas ir pierādīti, zaudējumi jāsedz ne
vēlāk par 30 dienām pēc tam, kad otrai Pusei ir
iesniegta pretenzija ar pierādījumiem par nodarītajiem
zaudējumiem.
6.2. Par samaksas kavējumu viena Puse otrai Pusei
saskaņā ar Speciālās daļas noteikumiem maksā
Nokavējuma maksu par nesamaksāto summu par katru
kavējuma dienu.
6.3. Tirgotājs neatbild par rēķinu izrakstīšanas
kavējumu, ja sistēmas operators novēloti iesniedz
informāciju par Lietotāja patērēto elektroenerģiju.

6.4. Ja Lietotājs izbeidz Līgumu gadījumos, kas nav
ietverti Līgumā (tai skaitā, gadījumos, kad Lietotājs
svītro visus objektus no Līguma 1.pielikuma) vai ja
Tirgotājs izbeidz Līgumu Lietotāja vainas dēļ, vai citos
tiesību aktos paredzētajos gadījumos, Tirgotājam ir
tiesības pieprasīt Lietotājam maksu par Līguma
pirmstermiņa izbeigšanu, kas tiek aprēķināta pēc šādas
formulas:
Sm = Vp * 0,2 * Ec * Am,
kur:
Sm – maksa par Līguma izbeigšanu,
Vp – plānotais vidējais elektroenerģijas patēriņš par 1
kalendāro mēnesi, kas ir aprēķināts, summējot
Speciālajā daļā norādīto plānoto elektroenerģijas
patēriņu visos atlikušajos mēnešos un dalot to ar
atlikušo mēnešu skaitu,
Ec – Speciālajā daļā norādītā elektroenerģijas cena,
Am – Atlikušo kalendāro mēnešu skaits, kuros
elektroenerģija saskaņā ar Līgumu bija jāpiegādā, tiek
aprēķināts no dienas, kad Līgums tika izbeigts līdz
dienai, kad Līgumam bija jābeidzas. Šajā gadījumā
Lietotājam tiek piestādīts rēķins, kas ir jāapmaksā ne
vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā.
6.5. Ja Tirgotājs, gadījumos, kas nav paredzēti tiesību
aktos, vai atrunāti Līgumā, izbeidz Līgumu vienpusēji,
Lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai Tirgotājs maksā
zaudējumus saskaņā ar to pašu metodi, kas nevar būt
lielāki, kā aprēķināts Līguma 6.4. punktā.
6.6. Tirgotājs neatbild par paziņotās informācijas
pareizību un pieejamību, ja klients atrod/meklē šādu
informāciju, izmantojot Tirgotāja interneta vietnē
norādītās saites uz citiem informācijas avotiem.
7. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
7.1. Ja tiek piemērots produkts “Fiksētā cena”,
Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas datumā un paliek
spēkā līdz Līgumā norādītā elektroenerģijas piegādes
perioda beigām. Līgums ir spēkā līdz ir izpildītas visas
no tā izrietošās saistības.
7.2. Ja tiek piemērots produkts “Mainīgā cena”,
Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas datumā un ir
beztermiņa.
7.3. Līgums vai jebkurš Līguma noteikums var tikt
grozīts tikai Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.
Šāda vienošanās, ko parakstījuši likumīgi pilnvaroti
Līguma Pušu pārstāvji, kļūst par Līguma neatņemamu
sastāvdaļu kopš tās noslēgšanas.
7.4. Līgumu var izbeigt pirms tā beigu datuma šādos
gadījumos:
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a) Saskaņā ar savstarpēju rakstveida vienošanos pirms
noteiktā termiņa beigām, ievērojot tādus nosacījumus,
kam Līguma Puses piekrīt;
b) Vienpusēji, ja Līgums ir beztermiņa, par to
paziņojot otrai Pusei ne vēlāk kā 1 (vienu) kalendāro
mēnesi pirms Līguma izbeigšanas. Ja šis periods
nebeidzas kalendārā mēneša pēdējā dienā, Līgums tiks
izbeigts kalendārā mēneša pēdējā dienā plkst. 24.00;
c) Tirgotājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu
nevēršoties tiesā, ja Lietotājs būtiski pārkāpj Līgumu.
Šādā gadījumā Tirgotājs informē Lietotāju ne vēlāk kā
10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš. Par būtisku
Līguma pārkāpumu tiek uzskatīts, tai skaitā, turpmāk
norādītais, kad Lietotājs:
7.4.3.1. Kavē rēķina, par piegādāto elektroenerģiju,
apmaksu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām;
7.4.3.2. Nepilda savas Līguma 3.1.punktā noteiktās
saistības;
7.5. Līguma izbeigšana neatbrīvo nevienu no Pusēm
no finanšu saistību izpildes vai/un pamatotu tiešu
zaudējumu segšanas.
8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
8.1. Jebkurš strīds starp Pusēm, kas rodas no Līguma
vai ir saistībā ar Līgumu, kas nevar tikt atrisināts
savstarpēju sarunu ceļā, tiek izšķirts Latvijas
Republikas tiesā atbilstoši Tirgotāja juridiskajai
adresei, saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
8.2. Lietotājs piekrīt, ka Tirgotājam ir tiesības
vienpusēji piešķirt visas tā tiesības un saistības saskaņā
ar Līgumu vai attiecīgu tā daļu Tirgotāja izvēlētai trešai
personai, ievērojot, ka Tirgotāja tiesību un saistību
pārņēmējs pilnībā uzņemas Lietotāja saistības šeit
noteiktajā apjomā un šāda saistību nodošana nav
pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
8.3. Puses apņemas apmainīties ar visu to rīcībā
esošo informāciju, kas ir nepieciešama pienācīgai Pušu
savstarpējo, Līgumā noteikto saistību izpildei.
8.4. Tirgotājs var vienpusēji mainīt Līguma
Vispārīgās daļas nosacījumus. Mainītie Līguma
Vispārīgās daļas nosacījumi stājas spēkā šādā kārtībā:
a) Attiecībā uz esošajiem Patērētājiem, kas izmanto
produktu “Fiksētā cena” – kopš dienas, kad abas Puses
vienojas pagarināt vai mainīt Līguma Speciālajā daļā
minēto periodu;
b) Attiecībā uz esošajiem Lietotājiem, kuri izmanto
produktu “Mainīgā cena”– ne agrāk par 2 (diviem)
kalendārajiem mēnešiem pēc rakstveida paziņojuma
par izmaiņām Līguma Vispārīgajā daļā.
8.5. Jebkuram
paziņojumam,
pieprasījumam,
ziņojumam, rēķinam, jebkurai prasībai vai citai
informācijai, kas ir paziņojama saskaņā ar šo Līgumu,

ir jābūt rakstveidā un tā tiek uzskatīta par paziņotu, ja
tā ir nosūtīta, izmantojot Līgumā norādīto
kontaktinformāciju: attiecīgās Puses e-pasta adreses,
faksa numuru vai pasta adresi. Lietotājs ar šo apliecina,
ka piekrīt, ka tam uz Līgumā norādītajām e-pasta
adresēm tiks nosūtīti rēķini, paziņojumi par parādiem
par elektroenerģiju, brīdinājumi par pārmaksām par
elektroenerģiju, brīdinājumi par elektroenerģijas
piegādes izbeigšanu/ierobežošanu un citi paziņojumi.
Elektroniski sagatavoti rēķini ir derīgi bez rekvizīta
„paraksts”.
8.6. Jebkura nosūtītā informācija tiek uzskatīta par
saņemtu:
a)
Nosūtot to pa e-pastu vai faksu – nākamajā darba
dienā;
b)
Nosūtot to ar ierakstītas vēstules vai kurjera
starpniecību – pēc 5 (piecām) darba dienām pēc
nosūtīšanas.
8.7. Puse nekavējoties rakstveidā informē otru Pusi
par tās rekvizītu un kontaktinformācijas izmaiņām. Ja
Puse nenosūta šādu rakstveida paziņojumu, visi
pieprasījumi, visas prasības, visi paziņojumi vai visa
cita informācija tiek uzskatīta par pareizi uzrādītu, visi
maksājumi saskaņā ar Līgumu tiek uzskatīti par pareizi
izdarītiem, ja tā tiek uzrādīta un tie tiek izdarīti,
izmantojot Līgumā norādītos rekvizītus un norādīto
kontaktinformāciju.
8.8. Visa informācija, kas nav publiski paziņota un
kas ir saistīta ar šo Līgumu, ar to uzņemto saistību
izpildi, ar Pusēm, to komercdarbību, kā arī jebkura cita
informācija saistībā ar Pušu savstarpējām attiecībām, ir
konfidenciāla un nekādā apmērā nedrīkst tikt atklāta
trešajām personām, izņemot tiesību aktos noteiktajos
gadījumos, vai pirms tam saņemot rakstveida
piekrišanu no otras Puses. Līguma Puse, saņemot otras
Līguma
Puses
rakstveida
piekrišanu
atklāt
konfidenciālu
informāciju
trešajām
personām,
nodrošina, ka šādas personas attiecībā uz atklāto
informāciju uzņemas konfidencialitātes saistības, kas ir
līdzvērtīgas
Līguma
Pušu
saistībām.
Šīs
konfidencialitātes saistības ir spēkā 2 (divus) gadus pēc
šī Līguma darbības izbeigšanas.
8.9. Papildu informācija, kas ir saistīta ar
elektroenerģijas piegādi un patēriņu, tiek paziņota
Tirgotāja interneta vietnē www.imlitexenergy.lv vai tā
ir pieejama, uzklikšķinot šajā interneta vietnē uz saitēm
uz citiem informācijas avotiem.
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