
 

IZRAKSTS 
LĪGUMS Nr. _________ 

Rīgā                                                                                       2019. gada  ___ . _______ 
 
Valsts akciju sabiedrība ”Latvijas dzelzceļš’’, turpmāk - PIEGĀDĀTĀJS,  

________________________personā, kurš darbojas pamatojoties uz 
___________________,un _______________ personā, kurš darbojas pamatojoties 
uz______________________, un VAS „Latvijas dzelzceļš” valdes  ___.___.2019. lēmumu 
Nr.__________,no vienas puses, un  

Akciju sabiedrība „Pasažieru vilciens”, turpmāk - LIETOTĀJS, 
____________________, no otras puses, noslēdz šo līgumu par zemāk norādīto: 

 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 
1.1. Elektroenerģijas piegāde LIETOTĀJA elektrovilcienu (turpmāk – elektroietaises) 
vilces vajadzībām,  tās lietošana un samaksa.  
 

2. ELEKTROENERĢIJAS CENA 
 

2.1. Elektroenerģijas cena tiek aprēķināta ik mēnesi, kā vidējā elektroenerģijas cena katrā 

vilces apakšstacijā (turpmāk – EVA) pēc norēķinu mēneša PIEGĀDĀTĀJA faktiskajiem 

maksājumiem. 

2.2.  [..] 

3. PUŠU PIENĀKUMI 
 

3.1. PIEGĀDĀTĀJA pienākumi: 

3.1.1. nodrošināt LIETOTĀJAM nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi uz elektroietaišu 

piederības robežas, izņemot bojājumu un remontu vai rekonstrukciju gadījumus 

(sk.3.pielikumu); 

3.1.2. nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām atbilstošu 

elektroenerģijas sadales pakalpojumu; 

3.1.3. realizēt elektroenerģiju elektrovilcieniem, kas saņem elektroenerģiju no kontakttīkla 

pēc norēķinu mēneša faktiskās vidējās iepirkšanas cenas vilces apakšstacijās, kas 

noteikta atbilstoši līguma 2.2.punktā noteiktajam;  

3.1.4. iespējami ātri atjaunot kontakttīkla bojājumus; 

3.1.5. ne vēlāk kā 5 (pieci) darba dienas iepriekš brīdināt LIETOTĀJU (tālr._______) par 

elektroenerģijas piegādes pārtraukumiem uz laiku, lai veiktu plānotus darbus 

PIEGĀDĀTĀJA elektrotīklā; 

3.1.6. pēc iespējas plānotos darbus PIEGĀDĀTĀJA elektrotīklā veikt, netraucējot vilcienu 

kustības grafiku un drošību. Ja 3 (trīs) darba dienu laikā pēc brīdinājuma neizdodas 

atslēgšanas laiku saskaņot ar LIETOTĀJU, tad PIEGĀDĀTĀJĀS patstāvīgi nosaka šo 

laiku pēc iespējas izvēloties to ārpus  LIETOTĀJA darba laika un paziņo to  

LIETOTĀJAM; 

3.1.7. nosūtīt LIETOTĀJAM maksājumu dokumentu līdz katra mēneša 

15.(piecpadsmitajam) datumam, ja maksājumu dokuments nosūtīts vēlāk, par attiecīgo 

dienu skaitu automātiski pagarinās samaksas termiņš. 

 

3.2. LIETOTĀJA pienākumi:  



 

3.2.1. nodrošināt elektrovilcienu un elektroietaišu (turpmāk - elektroietaise), kas saņem 

elektroenerģiju no kontakttīkla, uzturēšanu atbilstoši  Ministru kabineta noteikumiem 

„Dzelzceļa tehniskas ekspluatācijas noteikumi”; 

3.2.3. nodrošināt netraucētu PIEGĀDĀTĀJA pilnvarotu darbinieku piekļūšanu 

LIETOTĀJA  elektroietaisēm tā darba laikā, uzradot darba apliecību, kā arī jebkurā 

diennakts laikā piekļūt visām LIETOTĀJA teritorijā vai telpās izvietotām PIEGĀDĀTĀJA 

elektroietaisēm; 

3.2.4. iespējami ātri informēt PIEGĀDĀTĀJU (energodispečeru pa 

t._________________) par elektrovilcienu bojājumiem, kas var ietekmēt PIEGĀDĀTĀJA 

elektroietaišu normālu darbību; 

3.2.5. informēt PIEGĀDĀTĀJU par sava uzņēmuma juridiska statusa un piederošo 

objektu īpašuma tiesību maiņu, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas šajā līguma; 

3.2.6. ne vēlāk, kā 20 (divdesmit) kalendāras dienas iepriekš  paziņot  PIEGĀDĀTĀJAM 

par elektrovilcienu kustības intensitātes un elektrovilcienu sastāva formējuma 

iespējamām izmaiņām; 

3.2.7. apmaksāt izrakstītos rēķinus par piegādāto elektroenerģiju, saskaņā ar līguma 

1.pielikumu, līdz nākamā mēneša 25.datumam. Rēķina apmaksas datums ir naudas 

ieskaitīšanas diena PIEGĀDĀTĀJA norādītajā bankas kontā. Ja termiņš iekrīt brīvdienā, 

tad pēdējā samaksas diena ir nākamā darba diena.  

 
4. PUŠU ATBILDĪBA UN SANKCIJAS  

 
4.1. PIEGĀDĀTĀJA atbildība: 

4.1.1. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina LIETOTĀJAM kompensāciju par nekvalitatīva 

pakalpojuma sniegšanu un nodarītajiem materiāliem zaudējumiem Ministru kabineta 

noteikumos “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” un citos tiesību aktos 

noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā; 

4.1.2. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina LIETOTĀJA sūdzību pieņemšanu un izskatīšanu par šī 

līguma un PIEGĀDĀTĀJAM normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi. 

 

4.3. LIETOTĀJA atbildība: 

4.3.1. LIETOTĀJS atbild par savlaicīgu rēķinu apmaksu par piegādāto elektroenerģiju; 

4.3.2.  apmaksas kavējuma gadījumā LIETOTĀJS par katru nokavēto apmaksas dienu 

maksā līgumsodu 0,1 % apmērā no termiņā nesamaksātās summas, bet ne vairāk par 

10% no termiņā nesamaksātās summas. 

 

5. KOPĒJIE NORĀDIJUMI LĪGUMU SAISTĪBU IZPILDEI 

5.1. Šis līgums ir sastādīts, pamatojoties uz abpusēji saskaņotajam maksimāli atļautajām 

slodzēm ceļu iecirkņos  (šī līguma 2.pielikums). 

5.2. LIETOTĀJA faktiskās vienlaicīgas slodzes kontroli PIEGĀDĀTĀJS veiks pēc: 

5.2.1. Elektroenerģijas skaitītāja rādījumiem vai daudztarifu skaitītāju informācijas 

izdrukas; 

5.2.2. pēc ampērmetra rādījumiem; 

5.2.3. pēc vatmetra radījumiem. 

 
6. ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDES PĀRTRAUKŠANA 



 

6.1. PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības, iepriekš brīdinot, pārtraukt elektroenerģijas piegādi 

LIETOTĀJAM Ministru kabineta noteikumos “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas 

noteikumi” noteiktajos gadījumos. 

6.2. LIETOTĀJAM ir tiesības lūgt pārtraukt elektroenerģijas piegādi tiesību aktos 

noteiktajos gadījumos.  

 

7. LĪGUMA TERMIŅŠ, GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA 
 

7.1. Šis līgums stājās spēkā _____________________ un noslēgts uz līguma 2.2.punkta 

b) apakšpunktā norādītā PIEGĀDĀTĀJA un AS „Latvenergo” noslēgtā līguma darbības 

laiku.  

7.2. Visi līguma grozījumi un papildinājumi ir sastādāmi pusēm rakstiski vienojoties, stājas 

spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas, pievienojami līgumam kā pielikumi un kļūst par tā 

neatņemamu sastāvdaļu.  

7.3. Līguma darbību izbeidz:  

7.3.1. pusēm vienojoties;  

7.3.2. uz LIETOTĀJA rakstiska pieteikuma pamata;  

7.3.3. ja izbeidzas LIETOTĀJA lietošanas tiesības vai īpašuma tiesības uz objektu, 

kuram saskaņā ar šo līgumu tiek piegādāta elektroenerģija.  

7.4. Ja LIETOTĀJS grib izbeigt līgumu par elektroenerģijas piegādi, tad par to 7 (septiņi) 

darba dienas iepriekš rakstiski jāpaziņo PIEGĀDĀTĀJAM un pilnīgi jānorēķinās par 

piegādāto elektroenerģiju atbilstoši šī līguma nosacījumiem.  

7.5. Izbeidzoties līgumam, PIEGĀDĀTĀJS pārtrauc elektroenerģijas piegādi objektam.  

7.6. Līguma darbības izbeigšana vai jauna līguma noslēgšana ar citu Lietotāju, neatbrīvo 

LIETOTĀJU no pienākuma samaksāt par piegādāto elektroenerģiju.  

 
8. KONFIDENCIALITĀTES SAISTĪBAS 

 
8.1. Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību vai kas Pušu 

rīcībā nonākusi, izpildot šo Līgumu, uzskatāma par Pušu komercnoslēpumu, un tā bez 

Puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nav izpaužama trešajām personām šī Līguma 

darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neattiecas uz  informāciju, kura ir publiski 

pieejama informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar tiesību 

aktiem, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām.  

8.2. Saņemto Pušu komercnoslēpumu saturošo informāciju Puses apņemas izmantot 

vienīgi Līguma saistību izpildei, ievērojot Pušu komercintereses un šo konfidencialitātes 

pienākumu. 

9. PUŠU BIZNESA ĒTIKAS PAMATPRINCIPI  

9.1.  LIETOTĀJS parakstot līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar koncerna mājas lapā 

www.ldz.lv publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa 

ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un 

nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki un ar līguma izpildi saistītie apakšuzņēmēji. 

9.2. LIETOTĀJAM ir pienākums nekavējoties informēt VAS “Latvijas dzelzceļš”, ja 

identificēta situācija, kad pārkāpts kāds no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības 

partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, kā arī informēt par pasākumiem, kas tiek veikti, 

lai situāciju atrisinātu un novērstu tās atkārtošanos nākotnē. Gadījumā, ja šāda 



 

informācija netiek sniegta, bet VAS “Latvijas dzelzceļš” kļūst zināms, ka LIETOTĀJS ir 

pārkāpis kādu no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas 

pamatprincipiem, tiks izvērtēta turpmākā sadarbība likumā noteiktajā kārtībā un apjomā. 

9.3. Ja LIETOTĀJA rīcībā šī līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai pamatotas 

aizdomas, ka    pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska vai citāda 

rakstura labumus jebkādām personām ar nolūku panākt noteiktu prettiesisku lēmumu 

pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi 

personiskās, VAS “Latvijas dzelzceļš” vai jebkādu citu personu interesēs, LIETOTĀJAM 

ir pienākums par to nekavējoties informēt “Latvijas dzelzceļš” koncerna valdošā 

uzņēmuma Krāpšanas novēršanas daļu, izmantojot ziņošanas iespējas koncerna mājas 

lapā www.ldz.lv. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai, faktiem vai materiāliem, kas 

ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu iemeslu aizdomām par šādām 

darbībām. VAS “Latvijas dzelzceļš” garantē, ka informācija tiks vispusīgi un objektīvi 

izvērtēta un pret ziņotāju, kā arī viņa pārstāvēto uzņēmumu un citiem tā darbiniekiem 

netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai darbības. 

9.4. AS “Pasažieru vilciens” ir apstiprināta iekšējās kontroles sistēma korupcijas un 

interešu konflikta riska novēršanas kārtība. Ja Puses rīcībā šī līguma izpildes ietvaros 

nonāk informācija, vai rodas pamatotas aizdomas par to, ka AS “Pasažieru vilciens” 

darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida 

materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus jebkādām personām ar nolūku 

panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai 

priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi personiskās, AS “Pasažieru vilciens” vai 

jebkādu citu personu interesēs, Pusei ir pienākums par to nekavējoties informēt AS 

“Pasažieru vilciens” Pretkorupcijas pārvaldības vadītāju, izmantojot AS “Pasažieru 

vilciens”  interneta vietnē (www.pv.lv/pretkorupcija) noteikto kārtību. 

10. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 

10.1. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas Puses iesniegtos personas datus, 

ja tas nepieciešams Līguma izpildei un Pakalpojumu sniegšanai drīkst apstrādāt tikai 

saskaņā ar Līguma priekšmetu, Līgumā noteiktajā apjomā, uz Līguma darbības termiņu 

un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām. 

10.2. Puses nodrošina šajā Līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku 
informēšanu par tiesībām nodot ar tiem saistīto  kontaktinformāciju darba tiesisko 
attiecību ietvaros un amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā 
datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem 
personas datu aizsardzības jomā. 

10.3. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu 
aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem personas datiem.  

10.4. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras Puses iesniegtos 
personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Pusēm var rasties šāds 
pienākums, tās pirms personas datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien to 
neaizliedz spēkā esošie tiesību akti. 

10.5. Katra no Pusēm patstāvīgi ir atbildīga Datu subjekta priekšā par personas datu 
aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta Puses 
atbildība, Pusei jāapmierina Datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu 
pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie 
administratīvie sodi un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas. 

http://www.pv.lv/pretkorupcija


 

10.6. Puses apņemas iznīcināt otras Puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas 
nepieciešamība tos apstrādāt. 

11. CITI NOTEIKUMI 
 

11.1. Šī līguma izpildē puses vadās pēc Ministru kabineta noteikumu „Elektroenerģijas 

tirdzniecības un lietošanas noteikumi”, Elektroenerģijas tirgus likuma, Enerģētikas 

likuma, likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” nosacījumiem un citām 

Latvijas Republikas tiesību normām un šī līguma nosacījumiem. 

11.2. Puses vienojas, ka rēķins par piegādāto elektroenerģiju, saskaņā ar līguma 

1.pielikumu, tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Rēķins tiek nosūtīts 

elektroniski uz e-pastu: _______________@pv.lv 

11.3. Strīdus, kas saistīti ar elektroenerģijas piegādi starp LIETOTĀJU un 

PIEGĀDĀTĀJU, citiem elektroenerģijas sistēmas vai elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, 

izskata Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija likuma „Par sabiedrisko 

pakalpojumu regulatoriem” noteiktā kārtībā, vai tiesa vispārējā civiltiesiskā kārtībā.  

 
12. LĪGUMSLĒDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES UN BANKAS REKVIZĪTI 

 
PIEGĀDĀTĀJS: 

 

 
LIETOTĀJS: 

 
VAS „Latvijas dzelzceļš” 
 
 
KONTAKTINFORMĀCIJA 
 
TEHNISKIE JAUTĀJUMI 
 
e-pasts:  
tālrunis:  
 
RĒĶINI UN APMAKSAS JAUTĀJUMI  

 
e-pasts: 
tālrunis:  
 
  

AS „Pasažieru vilciens” 
 
 

KONTAKTINFORMĀCIJA 
 
TEHNISKIE JAUTĀJUMI 
 
e-pasts:  
tālrunis:                 FAX:    
 
RĒĶINI UN APMAKSAS JAUTĀJUMI 
 
 e-pasts:   
 tālrunis:   
 

  

IZRAKSTS PAREIZS 

2019. gada 7. novembris 

AS “Pasažieru vilciens” 

Iepirkumu daļas Iepirkumu speciāliste 

V.Rūsiņa 

 


