
Iepirkuma līgums Nr. 01-29/232 (03-06/2017/F) 
 
Rīga         2017. gada 21.jūnijā. 
 
 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, 
reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22 (turpmāk saukta PIRCĒJS), tās valdes 
priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekļu Ineses Rantiņas un Modra Ciema personā, 
kuras darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, un 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AJ Power”, reģ. nr. 40103780693, Vīlandes iela 16-
5A, Rīga, LV-1010, turpmāk - PĀRDEVĒJS, tās valdes locekļa Mārtiņa Indriksona personā, 
kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk LĪDZĒJI, pastāvot pilnīgai 
vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" 
un atklātu konkursu „Elektroenerģijas iepirkums”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/9K, 
noslēdza šādu līgumu, turpmāk - Līgums: 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 

1.1. TIRGOTĀJS pārdod un LIETOTĀJS pērk elektroenerģiju patēriņam LIETOTĀJA 
elektroietaisēs 
Duntes ielā 22, Rīgā, ar konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un TIRGOTĀJA 
piedāvājumu šim iepirkumam. 

1.2. Elektroenerģijas tirdzniecība neietver elektroenerģijas transportēšanu (piegādi) - pārvadi, 
sadali. 

 
2. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZPILDES KĀRTĪBA 

 
2.1. LĪGUMS stājas spēkā 2017.gada 01.jūlijā un tā darbības termiņš ir līdz 2020.gada 

30.jūnijam vai līdz līguma summa būs pilnībā iztērēta, atkarībā no tā, kurš no šiem 
apstākļiem iestāsies pirmais, ievērojot 2.2.punkta noteikumu. 

2.2. Lai LĪGUMS būtu spēkā un LIETOTĀJS saņemtu nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi, ir 
nepieciešams spēkā esošs sistēmas pakalpojumu līgums starp LIETOTĀJU un 
elektroenerģijas sistēmas operatoru, kura tīklam ir pieslēgtas LIETOTĀJA elektroietaises, 
un pa kuru tiek piegādāta TIRGOTĀJA saražotā elektroenerģija. 

 
3. ELEKTROENERĢIJAS CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 
3.1.  Cena, turpmāk tekstā – Elektroenerģijas cena, par kādu TIRGOTĀJS pārdod 

LIETOTĀJAM elektroenerģiju, tiek noteikta: 
3.1.1. EUR/MWh 41.97- (bez PVN) dienas zonā, kas ir darba dienās laika periodā no 

plkst. 07:00 līdz plkst. 08:00, no plkst. 10:00 līdz 17:00 un no plkst. 20:00 līdz 
plkst. 23:00; 

3.1.2. EUR/MWh 44.18- (bez PVN) maksimumstundu zonā, kas ir darba dienās laika 
periodā no plkst. 08:00 līdz plkst. 10:00 un no 17:00 līdz plkst. 20:00; 

3.1.3. EUR/MWh 28.67- (bez PVN) nakts zonā, kas ir darba dienās laika periodā no plkst. 
23:00 līdz plkst. 07:00 un sestdienās, svētdienās un svētku dienās visu diennakti. 

3.1.4. Līguma kopējā summa ir 210 369.60 EUR bez PVN. 
3.2. Elektroenerģijas cenas neietver obligāto iepirkumu komponentes un sistēmas pakalpojumu 

tarifus, ko LIETOTĀJS apmaksā papildus saskaņā ar sistēmas operatoru noslēgtā sistēmas 
pakalpojumu līguma un šī līguma noteikumiem. 

3.3. līguma 3.1.punktā noteiktās Elektroenerģijas cenas ietver izmaksas par balansēšanas 
pakalpojumu. 
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3.4. līguma 3.1.punktā noteiktās Elektroenerģijas cenas ir spēkā no 2017.gada 01.jūlijā  
2020.gada 30.jūnijam. 

3.5. Par līguma 3.1.punktā noteiktajām Elektroenerģijas cenām LIETOTĀJS var pirkt no 
TIRGOTĀJA neierobežotu aktīvās elektroenerģijas apjomu. 

3.6. Norēķini par elektroenerģiju notiek reizi mēnesī par LIETOTĀJA faktiski patērēto 
elektroenerģijas apjomu atbilstoši komercuzskaites mēraparātu rādījumiem. 

3.7. Komercuzskaites mēraparātu lietošanas kārtība un ar to saistītie jautājumi tiek noteikti 
sistēmas pakalpojumu līgumā. 

3.8. Katra mēneša pirmajā datumā LIETOTĀJS nolasa komercuzskaites mēraparātu rādījumus 
– iepriekšējā mēneša patēriņu un summāro patēriņu vai skaitītāja rādījumu un mēneša 
pirmajā darba dienā paziņo sistēmas operatoram sistēmas pakalpojumu līgumā noteiktajā 
veidā, iesniedzot tos elektroniski tiešsaistes pašapkalpošanās portālā. Līdz kārtējā mēneša 
10.datumam TIRGOTĀJS iesniedz LIETOTĀJAM rēķinu par iepriekšējā mēnesī patērēto 
elektroenerģiju saskaņā ar saņemto informāciju par Komercuzskaites mēraparātu 
rādījumiem. 

3.9. LIETOTĀJS samaksā rēķinu 10 (desmit) dienu laikā pēc tā saņemšanas. Rēķina apmaksas 
datums ir naudas ieskaitīšanas diena TIRGOTĀJA bankas kontā. 

3.10. Komercuzskaites mēraparātu rādījumu savlaicīgas nepaziņošanas gadījumā 
LIETOTĀJS apmaksā rēķinu pēc iepriekšējā mēneša patēriņa un turpmāk saskaņā ar 
Ministru kabineta 21.01.2014. noteikumiem Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un 
lietošanas noteikumi"; 

3.11. LIETOTĀJS nekavējoties informē TIRGOTĀJU, ja līdz kārtējā mēneša 10.datumam 
nav saņemts rēķins par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju; 

3.12. Ja TIRGOTĀJS līdz kārtējā mēneša 15.datumam nav saņēmis paziņojumu no 
LIETOTĀJA par rēķina nesaņemšanu, tiek uzskatīts, ka LIETOTĀJS savlaicīgi saņēmis 
rēķinu un viņam nav pretenziju pret rēķinā norādītajiem datiem. 
 

4. PUŠU SAVSTARPĒJĀS SAISTĪBAS 
 
4.1.  PUSES apņemas ievērot Elektroenerģijas tirgus likuma, Enerģētikas likuma, Ministru 

kabineta 21.01.2014. noteikumu Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas 
noteikumi" un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 

4.2. PUSES apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju jeb informāciju, kura nav 
vispārpieejama par otru pusi un LĪGUMU bez otras puses rakstiskas atļaujas, izņemot 
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, visā LĪGUMA darbības laikā un neierobežotu 
laiku pēc citu LĪGUMA noteikumu izbeigšanās. 

4.3. LIETOTĀJS apņemas: 
4.3.1. noslēgt līgumu ar elektroenerģijas sistēmas operatoru par sistēmas pakalpojumiem 

visām LIETOTĀJA elektroietaisēm; 
4.3.2. 10 (desmit) darba dienu laikā rakstveidā informēt TIRGOTĀJU par sava statusa, 

firmas, adreses u.c. rekvizītu maiņu, kā arī par īpašumā vai lietošanā esošo objektu, 
kam tiek piegādāta elektroenerģija, īpašuma vai lietošanas tiesību maiņu. 

4.4. LIETOTĀJAM ir tiesības: 
4.4.1. visā līguma darbības laikā pirkt no TIRGOTĀJA elektroenerģiju līgumā noteiktajā 

apjomā, 
4.4.2. saņemt balansēšanas pakalpojumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 
4.4.3. saņemt no TIRGOTĀJA normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas saistīta ar 

elektroenerģijas pārdošanu LIETOTĀJAM. 
4.5. TIRGOTĀJS apņemas: 

4.5.1. pārdot LIETOTĀJAM elektroenerģiju, līgumā noteiktajā apjomā un par līgumā 
noteiktajiem tarifiem, nodrošinot, ka LIETOTĀJA izvēlētais Sadales sistēmas 
operators saņem no TIRGOTĀJA elektroenerģiju nepārtraukti un nepieciešamajā 
apjomā visā šī līguma darbības laikā; 
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4.5.2. šī līguma izpildes nodrošināšanai sadarboties ar elektroenerģijas sistēmas 
operatoru, kura tīklam ir pieslēgtas LIETOTĀJA elektroietaises, un pa kuru tiek 
piegādāta TIRGOTĀJA saražotā elektroenerģija; 

4.5.3. līgumā noteiktajā termiņā iesniegt LIETOTĀJAM rēķinu par iepriekšējā mēnesī 
patērēto elektroenerģiju; 

4.5.4. 10 (desmit) darba dienu laikā rakstveidā informēt LIETOTĀJU par sava statusa, 
firmas, adreses u.c. rekvizītu maiņu. 

4.6. TIRGOTĀJAM ir tiesības: 
4.6.1. pieprasīt no LIETOTĀJA avansa maksājumu viena mēneša vidējā maksājuma 

apmērā šādos gadījumos: 
4.6.1.1.  ja atkārtoti nokavēti maksājumi; 
4.6.1.2.  ja LIETOTĀJS tiesību aktos noteiktā kārtībā atzīts par maksātnespējīgu. 

4.6.2. Ja TIRGOTĀJS savlaicīgi nesaņem komercuzskaites mēraparātu rādījumus, tam ir 
tiesības izrakstīt rēķinu pēc iepriekšējā mēneša patēriņa; 

 
5. PUŠU ATBILDĪBA 

 
5.1. LIETOTĀJS atbild par maksājuma termiņa pārsniegšanu. LIETOTĀJS maksā 

TIRGOTĀJAM nokavējuma procentus 0.010% apmērā no laikā nesamaksātās summas par 
katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% no parāda summas; 

5.2. Gadījumā, ja sistēmas operators pārtrauks elektroenerģijas piegādi LIETOTĀJAM sakarā 
ar to, ka tā nav piegādāta tīklā TIRGOTĀJA vainas dēļ, LIETOTĀJAM ir tiesības pieprasīt 
zaudējumu, kuri būs radušies sakarā ar šo elektroenerģijas piegādes pārtraukšanu, 
kompensāciju saskaņā ar Ministru kabineta 21.01.2014. noteikumiem Nr.50 
“Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”. 

5.3. Ja LIETOTĀJS nav informējis TIRGOTĀJU šī līguma 4.4.2.punktā noteiktajā kārtībā par 
izmaiņām, tas atbild par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem. 

5.4. TIRGOTĀJS nav atbildīgs par to, ka tam nav iespējams pārdot elektroenerģiju 
LIETOTĀJAM sakarā ar to, ka sistēmas operators pārtraucis LIETOTĀJAM 
elektroenerģijas piegādi – sistēmas pakalpojumu sniegšanu. 

 
6. PAPILDUS NOTEIKUMI 

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

aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). 
6.2. Ja TIRGOTĀJS no LIETOTĀJA nav saņēmis paziņojumu par rēķina nesaņemšanu par 

iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju līdz nākošā mēneša 15. datumam, tad tiek 
uzskatīts, ka LIETOTĀJS savlaicīgi saņēmis rēķinu un viņam nav pretenziju par rēķinā 
norādītajiem datiem. 
 

7. LIETOTĀJA SAISTĪBAS AR SISTĒMAS OPERATORU 
 

7.1.  Parakstot šo līgumu, LIETOTĀJS deleģē TIRGOTĀJU LIETOTĀJA vārdā norēķināties 
ar sistēmas operatoru par sistēmas pakalpojumiem un palīgpakalpojumiem; obligātā 
iepirkuma komponentēm. 

7.2. Parakstot šo līgumu, LIETOTĀJS pilnvaro TIRGOTĀJU informēt sistēmas operatoru par 
šī līguma 7.1.punktā paredzēto deleģējumu, kā arī saņemt no sistēmas operatora 
informāciju par līgumā starp LIETOTĀJU un sistēmas operatoru noteiktajām cenām 
līguma 7.1. punktā noteiktajiem pakalpojumiem. 

7.3. PUSES vienojas, ka maksa par līguma 7.1. punktā noteiktajiem pakalpojumiem tiek 
iekļauta LIETOTĀJA elektroenerģijas rēķinā un samaksu par līguma 7.1. punktā 
noteiktajiem pakalpojumiem LIETOTĀJS veic TIRGOTĀJAM vienlaicīgi ar apmaksu par 
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elektroenerģiju, pamatojoties uz TIRGOTĀJA šajā līgumā noteiktajā kārtībā izrakstītajiem 
rēķiniem. 

 
8. NEPĀRVARAMA VARA 

 
8.1. Neviena no Pusēm netiks uzskatīta par atbildīgu, ja kādu šī līguma noteikumu izpildi tieši 

aizkavē vai padara neiespējamu jebkādas dabas vai cilvēku izraisītas katastrofas, streiki, 
karš, kā arī valsts varas institūciju izdoti akti vai rīcība un ja Puses nav spējīgas tos novērst 
ar jebkādām tiesiskām, to rīcībā esošām metodēm. 

8.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem kā saistību izpildes apgrūtinājumu 
vai neiespējamības apstākli, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot nepārvaramās 
varas apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos, ne vēlāk kā 5 (piecu) 
kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad šie apstākļi iestājušies. 

8.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses savstarpējā protokolā vienojas par 
turpmāko rīcību. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) 
mēnesi un būtiski ietekmē jebkuras no Pusēm spēju izpildīt šajā līgumā noteiktās saistības, 
tad otra Puse ir tiesīga pārtraukt šī līguma darbību, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu 

 
9. LĪGUMA LAUŠANA 

 
9.1. LIETOTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, par to vismaz 21 (divdesmit 

vienu) dienu pirms attiecīgā mēneša beigām  iepriekš rakstiski paziņojot TIRGOTĀJAM, 
ja tiek būtiski pārkāpti līguma nosacījumi. 

9.2. TIRGOTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, par to rakstiski paziņojot 
LIETOTĀJAM: 
9.2.1. ja nav spēkā vai spēku zaudējis 2.2.punktā minētais sistēmas pakalpojumu līgums; 
9.2.2. 60 (sešdesmit) dienas iepriekš, ja LIETOTĀJS nav apmaksājis kādu no 

izrakstītajiem rēķiniem. 
9.3. Izbeidzot LĪGUMU 9.1. vai 9.2. punktā noteiktajā gadījumā, LIETOTĀJS samaksā 

TIRGOTĀJA iesniegtos rēķinus par patērēto elektroenerģiju līdz LĪGUMA izbeigšanās 
brīdim. 
 

10. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 
 

10.1. LĪGUMS ir spēkā līdz pilnīgai LĪGUMA saistību izpildei. 
10.2. Neviena no Pusēm nav tiesīga bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nodot kādu no šajā 

līgumā paredzētajām saistībām vai tās izpildi trešajām personām, izņemot gadījumus, kad 
Puses saistības pārņemtās likumīgais tiesību pārņēmējs. 

10.3. LĪGUMS var tikt papildināts ar pielikumiem pēc PUŠU rakstiskas savstarpējas 
vienošanās. Jebkurš LĪGUMA pielikums ir tā neatņemama sastāvdaļa. Visi papildinājumi 
un grozījumi LĪGUMA tekstā izdarāmi rakstiski un ir spēkā tikai pēc to abpusējas 
parakstīšanas. Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā: 

10.3.1. No LIETOTĀJA puses: energo un saimniecības nodaļas vadītājs Dainis Kalniņš, 
tālr. 29215262. 

10.3.2. No TIRGOTĀJA puses: valdes loceklis Mārtiņš Indriksons tālr.26422481, e-
pasts  martins.indriksons@ajpower.lv. 

10.4. Juridiskas puses vai bankas rekvizītu maiņas gadījuma, Līdzēju pienākums ir 7 (septiņu) 
darba dienu laikā paziņot par to otram Līdzējam. 

10.5. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 9 (deviņām) lapām. Līgums sastāv 
no līguma teksta uz 5 (piecām) lapām un trīs pielikumiem uz 4 (četrām) lapām, kas ir šī 
Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
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10.6. Līguma viens eksemplārs atrodas pie LIETOTĀJA, bet otrs pie TIRGOTĀJA, un abiem 
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 
11. LĪDZĒJU PARAKSTI UN JURIDISKĀS ADRESES 

 
LIETOTĀJS: TIRGOTĀJS:  
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 
Reģ.Nr.40003410729 
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 
„Swedbank” AS 
Konta Nr. LV92HABA0551009437916 
Kods: HABALV22 
Tālrunis 67399300, fakss 67392348 
 
 
 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“AJ Power” 
Reģ.Nr.40103780693 
Vīlandes iela 16-5A, Rīga, LV-1010 
AS “Swedbank” 
Konta Nr.LV85HABA055 
Kods: HABALV2X 
Tālrunis 67969140 

 

 _____________________               Z. v 
 
Valdes priekšsēdētāja Anita Vaivode   
 
 
_________________________ 
Valdes locekle Inese Rantiņa 
 
 
_________________________ 
Valdes loceklis Modris Ciems 

______________________             Z. v 
    
Valdes loceklis Mārtiņš Indriksons 
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Pielikums Nr.1 
21.06.2017. Līgumam 

Nr. 01-29/232 (03-06/2017/F) 
Atklāta konkursa 

„Elektroenerģijas iepirkums”, 
 iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/9K 

 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 
 

1. Elektroenerģijas piegādes adrese – VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas 
slimnīca” , Duntes iela 22, Rīga, LV – 1005  

 
2. Dati par pasūtītāja elektroenerģijas patēriņu 
 
2.1. Pašlaik piemērotais elektroenerģijas tarifa plāns – S-8. 
2.2. Vidējais elektroenerģijas patēriņš mēnesī – 157 000 kWh. 
2.3. Vidējais elektroenerģijas patēriņš gadā – 1 880 000 kWh. 
2.3.1. Dienas zona -800 000 kWh;  
2.3.2. Maksimumstundās -360 000  kWh; 
2.3.3. Nakts zona un nedēļas nogale – 720 000 kWh 
2.4. Plānotais elektroenerģijas patēriņa pieaugums 12 mēnešu periodā – ne vairāk kā 

20%. 
 
 
3. Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jāsniedz šāda informācija: 
  
3.1. Pretendenta apliecinājums par spēju pārdot un piegādāt elektroenerģiju atbilstoši 

Pasūtītāja elektroenerģijas patēriņa vajadzībām un pieslēguma parametriem, kas 
norādīti Tehniskās specifikācijas 1. un 2.punktā. 

3.2.  Klientu atbalsta nodrošināšanas apraksts, kurā iekļauj vismaz: 
3.2.1. sazināšanās veidus (piem., telefona numurus, e-pasta adreses, interneta 

adreses, utml.) un laikus. 
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Pielikums Nr.2 
21.06.2017. Līgumam 

Nr. 01-29/232 (03-06/2017/F) 
 
 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
 
 

Pretendents SIA “AJ Power”, reģ.Nr.40103780693, adrese: Vīlandes iela 16-5A, 
Rīga, LV-1010, apliecina, ka spēj pārdot un piegādāt elektroenerģiju 1 880 00 KWh 
apjomā, kā arī atbilstoši Pasūtītāja pieslēguma parametriem, kas norādīti Tehniskās 
specifikācijas 1. un 2.punktā. 
 
Klientu atbalsta nodrošināšana: 

Klientu atbalsta 
nodrošināšanas apraksts: 

Pretendenta piedāvājums 

1) sazināšanās veidi un laiki 
Telefoniski: 28337981, 67969140  
Epasts: info@ajpower.lv  
Sazināties var jebkurā diennakts laikā 

2) palīdzības dienesta 
darbības apraksts 

Klientu serviss (bezmaksas uzziņas) 80 200 403  
Klientu serviss (zvaniem no ārzemēm) +371 677 27403  
Bojājumu pieteikšana (bezmaksas uzziņas) 80 200 404  
Bojājumu pieteikšana (zvaniem no ārzemēm) +371 677 
27404 
E-pasts: st@sadalestikls.lv 

3) skaitītāju rādījumu 
iesniegšanas kārtība  

Skaitītāja rādījumus klienti var nodot no katra mēneša 27. 
līdz nākamā mēneša 3. datumam. Rādījumu ziņošanu var 
veikt e-st.lv vai zvanot uz tālruni 80200408. 

4) plānoto elektroenerģijas 
saņemšanas pārtraukumu 
paziņošanas kārtība 

Operatīvo informāciju par sava īpašuma elektroapgādi 
klienti var saņemt īsziņas (SMS) veidā uz mobilo tālruni, e-
pasta vēstulē vai arī abos veidos. Lai saņemtu operatīvos 
paziņojumus SMS veidā vai e-pasta vēstulē, vai abos 
kanālos - lūdzam savu kontaktinformāciju paziņot AS 
"Sadales tīkls" klientu servisam, sūtot e-pasta vēstuli uz 
st@sadalestikls.lv vai zvanot pa tālruni 80 200 403, kā arī 
saziņai izmantot sociālos tīklus. 
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Pielikums Nr.3 
21.06.2017. Līgumam 

Nr. 01-29/232 (03-06/2017/F) 
Atklāta konkursa 

„Elektroenerģijas iepirkums”, 
 iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/9K 

 
Finanšu piedāvājums 

 
Pretendents 

Nosaukums reģistrācijas nr. adrese 
SIA “AJ Power” 40103780693 Vīlandes iela 16-5A, Rīga, LV-1010 

piedāvā piegādāt Pasūtītājam atklāta konkursa „Elektroenerģijas iepirkums” nolikuma un tā Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas Preci 
par šādām cenām:  

Poz. 
Nr. 

Pieslēguma veids un laika 
zona 

Vienība 
Elektroenerģijas 
patēriņš MWh 
12 mēnešiem 

Vienības cena 
bez PVN 

(EUR/MWh) 

Vienības cena 
ar PVN (EUR 

/MWh) 

Kopējā summa 
bez PVN, EUR 
12 mēnešiem 

Kopējā summa bez 
PVN, EUR 36 

mēnešiem 

1 Trīsfāzu pieslēgums, 
maksimumstundu zona 
(darba dienās laika 
periodā no plkst. 08:00 
līdz plkst. 10:00 un no 
plkst. 17:00 līdz plkst. 
20:00) T-1 

MWh 360 44,18 53,46 15 904,80 47 714,40 

2 Trīsfāzu pieslēgums, trīs 
laika zonas, dienas zona 
(darba dienās laika 
periodā no plkst. 07:00 
līdz plkst. 08:00, no plskt. 
10:00 līdz 17:00 un no 
plkst. 20:00 līdz plkst. 

MWh 800 41,97 50,78 33 576,00 100 728,00 
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Poz. 
Nr. 

Pieslēguma veids un laika 
zona 

Vienība 
Elektroenerģijas 
patēriņš MWh 
12 mēnešiem 

Vienības cena 
bez PVN 

(EUR/MWh) 

Vienības cena 
ar PVN (EUR 

/MWh) 

Kopējā summa 
bez PVN, EUR 
12 mēnešiem 

Kopējā summa bez 
PVN, EUR 36 

mēnešiem 

23:00) T-2 

3 Trīsfāzu pieslēgums, trīs 
laika zonas, nakts zona 
(darba dienās laika 
periodā no plkst. 23:00 
līdz plkst. 07:00, 
sestdienās, svētdienās un 
svētku dienās visu 
diennakti) T-4 

MWh 720 28,67 34,69 20 642,40 61 927,20 

 
Kopā pa gadu MWh 1880 

      

Kopējā summa bez PVN 21% 70 123,20 210 369,60 

PVN 21% 14 725,87 44 177,62 

Kopējā summa ar PVN 21% 84 849,07 254 547,22 

 

 
_____________________               Z. v 
 
Valdes priekšsēdētāja Anita Vaivode   
 
_________________________ 
Valdes locekle Inese Rantiņa 
 
_________________________ 
Valdes loceklis Modris Ciems 

  ______________________             Z. v 
    
Valdes loceklis Mārtiņš Indriksons 

 


