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Pielikums Nr.4

Vispārīgā vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecību Nr.____________

Varakļānos                                                                                             <datums> <mēnesis><gads>

Varakļānu novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000054750, juridiskā adrese  
Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, tās <amats> <Vārds, Uzvārds> personā, kurš (-a)
rīkojas saskaņā ar <rīcības tiesību pamatojums> un uz 2013.gada 3.maija pilnvarojuma līgumu 
Nr.1; Nr.2; Nr.3; Nr.4; Nr.5; Nr.6; Nr.7; Nr.8; Nr.9 pamata pārstāv sekojošas juridiskas personas 
(turpmāk visas kopā – Lietotāji un katra atsevišķi – Lietotājs):

1) Varakļānu novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000054750, juridiskā adrese 
Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads;

2) SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs”, reģistrācijas numurs 40003365196, 
juridiskā adrese Pils iela 25A, Varakļāni, Varakļānu novads;

3) Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA, reģistrācijas numurs 47103000676, 
juridiskā adrese Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads;

4) Viļānu novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009114114, juridiskā adrese
Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads;

5) SIA „Viļānu siltums”, reģistrācijas numurs 42403003341, juridiskā adrese Rēzeknes 
iela 6A, Viļāni, Viļānu novads;

6) SIA „Viļānu namsaimnieks”, reģistrācijas numurs 52403003451, juridiskā adrese 
Liepu iela 2, Viļāni, Viļānu novads;

7) Lubānas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000054159, juridiskā adrese Tilta 
iela 11, Lubāna, Lubānas novads;

8) Lubānas novada sociālais dienests, reģistrācijas numurs 90001823596, juridiskā adrese 
Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads;

9) SIA „Lubānas KP”, reģistrācijas numurs 45403005405, juridiskā adrese Tilta iela 5,
Lubāna, Lubānas novads;

10) Cesvaines novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000054727, juridiskā adrese Pils 
iela 1A, Cesvaine, Cesvaines novads

(turpmāk – Rīkotājs), no vienas puses,  un

<Uzņēmuma nosaukums>, vienotais reģistrācijas numurs <numurs>, juridiskā adrese 
<adrese>, tās <amats> <Vārds, Uzvārds> personā, kurš (-a) rīkojas uz statūtu pamata, (turpmāk –
Tirgotājs), no otras puses,

(turpmāk Rīkotājs un Tirgotājs kopā – Puses), 

pamatojoties uz Varakļānu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas __.__.2013.gada 
lēmumu nr.__ atklātā konkursā „Elektroenerģijas iegāde”, Identifikācijas Nr.: <ID numurs>, 
(turpmāk – Konkurss) noslēdz vispārīgo vienošanos par elektroenerģijas tirdzniecību (turpmāk –
Vienošanās):

1. Vispārīgās vienošanās priekšmets

1.1. Konkursa rezultātā Tirgotājs ir ieguvis tiesības slēgt Vienošanos un piedalīties Rīkotāja
organizētajās cenu aptaujās, iesniegt savus piedāvājumus un tirgot elektroenerģiju 
(turpmāk – Prece) Lietotājiem saskaņā ar Vienošanos un visiem tās pielikumiem.
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1.2. Preces tirdzniecība ietver visas Tirgotājam saistošās izmaksas, tostarp, bet ne tikai, 
balansēšanas pakalpojumu, rēķinu izrakstīšanas, maksājumu iekasēšanas, apstrādes un 
citu darbību izmaksas, kas saistītas ar elektroenerģijas piegādi.

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

1.4. Vienošanās darbības termiņš ir 3 (trīs) gadi no Vienošanās spēkā stāšanās dienas.

2. Iepirkuma veikšanas kārtība

2.1. Iepirkums tiek organizēts vairākos posmos:

2.1.1. Vienošanās tiek slēgta ar Konkursa uzvarētājiem.

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

2.1.3. Lietotāji, kuri pirms Vienošanās stāšanās spēkā, ir noslēguši saistošus līgumus 
par elektroenerģijas iegādi, apstiprinot Vienošanos, norāda attiecīgo saistošo 
līgumu beigu termiņu un pilda Vienošanās nosacījumus uz atlikušo tās darbības 
periodu.

2.1.4. Saskaņā ar Vienošanos un tās pielikumiem, Rīkotājs rakstveidā vienlaikus 
visiem Konkursā noteiktajiem uzvarētājiem nosūta Uzaicinājumu iesniegt cenu 
piedāvājumu (Vienošanās pielikums Nr.1).

2.1.5. Saņemtie Cenu piedāvājumi (Vienošanās pielikums Nr.2) tiek vērtēti un tiek 
pieņemts lēmums par cenu aptaujas uzvarētāja noteikšanu. Līgumu par 
elektroenerģijas tirdzniecības periodu un cenu (turpmāk – Līgums) atbilstoši 
Vienošanās pielikumam Nr.3 Tirgotājs slēdz ar katru Lietotāju atsevišķi.

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

3.1. Uzaicinājumu iesniegt cenu piedāvājumu atbilstoši Vienošanās pielikumam Nr.1,
paziņojot par cenu aptaujas procedūras sākšanu un tās nosacījumiem, Rīkotājs nosūta uz 
Tirgotāja Vienošanās 10.6.apakšpunktā norādīto e-pasta adresi, ja nav norādīts citādāk.

3.2. Pretendenti Cenu piedāvājumus atbilstoši Vienošanās pielikumam Nr.2 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 pievienotās vērtības nodokļa, par kādu tiks veikta elektroenerģijas piegāde visā 
norādītā perioda laikā. Preces cenā ir jāiekļauj visas citas nodevas un nodokļi, izņemot 
pievienotās vērtības nodokli, kas Lietotājiem būs jāmaksā cenu aptaujas uzvarētājam 
saskaņā ar pretendenta piedāvājumu. Pretendents apliecina, ka cena par elektroenerģiju 
šajā periodā netiks paaugstināta.

3.4. Cenu piedāvājumā elektroenerģijas vienības cenu norāda Ls/MWh. Gadījumā, ja 
Latvijas Republikā kā maksāšanas līdzeklis tiek noteikts eiro, tad elektroenerģijas 
vienības cenu Cenu piedāvājumā norāda EUR/MWh.

3.5. Atbilstoši Konkursam iesniegtajam Finanšu piedāvājumam (Konkursa nolikuma 
pielikums Nr.2) Preces augstākā cena nedrīkst pārsniegt <__>Ls/MWh.

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

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

3.8. Par galveno Cenu piedāvājumu vērtēšanas kritēriju tiek ņemta cena, ko aprēķina pēc 
vidējā svērtā metodes visiem Lietotājiem kopā, 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.apakšpunktam, 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, Rīkotājam ir tiesības nepieņemt nevienu no piedāvājumiem un izsludināt 
atkārtotu cenu aptauju, kurā var tikt mainīts Lietotāju sastāvs, pasūtījuma laiks vai citas 
prasības. 

3.11. Gadījumā, ja iesniegtie Cenu piedāvājumi pārsniedz Preces iegādei paredzētos finanšu 
līdzekļus, Rīkotājam ir tiesības nepieņemt nevienu no piedāvājumiem un tie Lietotāji, 
kuri atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām kādām 
jāatbilst lietotājam, lai tas būtu tiesīgs saņemt elektroenerģiju kā universālo 
pakalpojumu, ir tiesīgi iepirkt elektroenerģiju kā saistītais lietotājs no publiskā 
elektroenerģijas tirgotāja – elektroenerģijas sadales un pārvaldes sistēmas operatora
(turpmāk – Sistēmas operators).

3.12. Gadījumā, ja pretendenti ir iesnieguši līdzvērtīgus piedāvājumus, Rīkotājam ir 
pienākums nepieņemt nevienu no piedāvājumiem un izsludināt atkārtotu cenu aptauju, 
kurā var tikt mainīts Lietotāju sastāvs, pasūtījuma laiks vai citas prasības.

3.13. Rīkotājs cenu aptaujas procedūras rezultātus izziņo 3 (trīs) darba dienu laikā pēc 
lēmuma par cenu aptaujas uzvarētāju pieņemšanas.

3.14. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt vai vienpusēji lauž Līgumu, tas maksā naudas 
sodu Ls 200 (divi simti latu) apmērā. Naudas soda maksājums jāveic 30 kalendāro dienu 
laikā, pārskaitot to uz Rīkotāja bankas kontu.

3.15. Gadījumā, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu Rīkotāja noteiktā termiņā, 
tad Rīkotājs drīkst lemt par tā pretendenta, kurš iesniedzis Cenu piedāvājumu ar nākamo 
zemāko cenu, atzīšanu par cenu aptaujas uzvarētāju, kā arī lemt par atkārtotu cenu 
aptaujas rīkošanu, kurā var tikt mainīts Lietotāju sastāvs, pasūtījuma laiks vai citas 
prasības.

3.16. Vienošanās 3.1., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12. un 3.14.apakšpunktos minētās darbības 
Lietotāju interesēs veic Rīkotājs.

4. Tirgotāja un Sistēmas operatora attiecību regulēšana

4.1. Lietotāji 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 Lietotājam. Šādā gadījumā Tirgotājs Lietotājam 
piestādītajā rēķinā ietver maksu par sistēmas pakalpojumiem, kā arī par obligātā 
iepirkuma komponentēm tādā pašā apmērā, kāds tas būtu, ja Sistēmas operators 
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Lietotājam piestādītu atsevišķu rēķinu. Informācija par sistēmas pakalpojumiem rēķinā 
izdalāma atsevišķi.

4.3. Lietotāji pilnvaro Tirgotāju informēt Sistēmas operatoru par šo deleģējumu, kā arī 
saņemt no Sistēmas operatora visu ar to saistīto informāciju.

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

4.5. Preces piegādes vietas un laika zonu diferencēto tarifu veidi tiek noteikti Vienošanās 
4.4.apakšpunktā minētajos Lietotāju līgumos ar Sistēmas operatoru. Aktīvo pieslēgumu 
punktu izmaiņas šajos līgumos ir saistošas arī Tirgotājam.

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

5. Norēķinu kārtība

5.1. Par Preces cenu tiek noteikta Preces pozīcijas cena (bez pievienotās vērtības nodokļa), 
kuru Tirgotājs ir norādījis savā iesniegtajā Cenu piedāvājumā atbilstoši Vienošanās 
pielikumam Nr.2.

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

5.3. Tirgotājs rēķinus par patērēto elektroenerģiju piestāda katram Lietotājam atsevišķi uz 
Vienošanās un Līguma pamata.

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

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

5.6. Lietotājs 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 Lietotāja, par 
rēķina nesaņemšanu, tiek uzskatīts, ka Lietotājs savlaicīgi saņēmis rēķinu.

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

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

5.10. Apmaksas kavējuma gadījumā Lietotājs par katru nokavēto apmaksas dienu maksā 
līgumsodu 0,03 % apmērā no parāda summas.

6. Vienošanās noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

6.1. Vienošanos var izmainīt vai izbeigt, Rīkotājam un Tirgotājam savstarpēji vienojoties. 
Jebkuras Vienošanās izmaiņas tiek noformētas rakstiskā veidā un pēc to parakstīšanas 
kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.
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6.2. Gadījumos, kad Vienošanās nosacījumi vai tās pielikumi tiek grozīti, identiskas 
izmaiņas tiek veiktas attiecīgajās noslēgtajās vienošanās ar visiem Tirgotājiem. 
Atsevišķi var tikt pievienoti tikai tādi Vienošanās pielikumi, kas paredz Preces piegādes 
laiku, cenu un Lietotāju sastāvu.

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

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

6.5. Ar Vienošanās darbības pārtraukšanu ar Tirgotāju vienlaicīgi savu spēku zaudē arī visi 
Vienošanās pielikumi.

7. Pušu saistības

7.1. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu 
radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un 
Vienošanos.

7.2. Tirgotājs garantē un atbild par Preces kvalitāti un citu prasību nodrošināšanu saskaņā ar 
Konkursa nolikuma prasībām.

7.3. Lietotājiem ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā balansēšanas 
pakalpojumu.

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

7.5. Lietotājiem ir tiesības pieprasīt, lai Tirgotājs piegādā Rīkotājam Preci par Konkursam 
iesniegtajā Finanšu piedāvājumā norādīto cenu. 

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

7.7. Lietotāji nav savstarpēji atbildīgi par cita Lietotāja saistību neizpildi. Jebkuras
nesaskaņas un domstarpības tiek risinātas Vienošanās 8.punktā paredzētajā kārtībā ar 
katru Lietotāju atsevišķi. Nesaskaņu un domstarpību risināšanas procesā gan Lietotājs, 
gan Tirgotājs drīkst pieaicināt pārējos Lietotājus, kā arī citus ekspertus.

8. Strīdu risināšanas kārtība

8.1. Strīdus un domstarpības, kas Pusēm var rasties Vienošanās izpildes gaitā, Puses risina 
pārrunu ceļā. Ja tiek panākta vienošanās, tad tā noformējama rakstveidā un stājas spēkā 
pēc tam, kad to parakstījušas Puses vai to pilnvaroti pārstāvji.

8.2. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie izšķirami 
Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 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, 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, 
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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 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 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. 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 pārējām Pusēm. 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 Rīkotājs
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 Vienošanās darbības laikā ir:

No Rīkotāja puses:
____________, tālr.__________, fakss _________, e- pasts _________;
(amats, vārds, uzvārds)

No Tirgotāja puses:
_____________, tālr. __________, fakss _________, e- pasts _______.
(amats, vārds, uzvārds)

10.7. Visi pielikumi ir Vienošanās neatņemamas sastāvdaļas.

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

10.9. Vienošanās sagatavota latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, katra uz <lapu skaits> 
(<lapu skaits vārdiem>) lapām ar vienādu juridisku spēku. Viens Vienošanās 
eksemplārs glabājas pie Rīkotāja, bet otrs pie Tirgotāja.

10.10.Pielikumā: 
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10.10.1. Uzaicinājuma iesniegt cenu piedāvājumu forma uz 1 lp;

10.10.2. Cenu piedāvājuma forma uz 1 lp;

10.10.3. Līguma projekts uz 1 lp.

11. Lietotāju apstiprinājums

11.1. Lietotāji apstiprina, ka ir iepazinušies ar Vienošanās saturu un piekrīt visiem tās 
nosacījumiem:

11.1.1. Varakļānu novada pašvaldība
Reģistrācijas numurs 90000054750
Spēkā esoša elektroenerģijas tirdzniecības līguma termiņš:
<Amats, Vārds, Uzvārds> <Paraksts>______________________________

11.1.2. SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs”
Reģistrācijas numurs 40003365196
Spēkā esoša elektroenerģijas tirdzniecības līguma termiņš: _____________
<Amats, Vārds, Uzvārds> <Paraksts>______________________________

11.1.3. Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA
Reģistrācijas numurs 47103000676
Spēkā esoša elektroenerģijas tirdzniecības līguma termiņš: _____________
<Amats, Vārds, Uzvārds> <Paraksts>______________________________

11.1.4. Viļānu novada pašvaldība
Reģistrācijas numurs 90009114114
Spēkā esoša elektroenerģijas tirdzniecības līguma termiņš: _____________
<Amats, Vārds, Uzvārds> <Paraksts>______________________________

11.1.5. SIA „Viļānu siltums”
Reģistrācijas numurs 42403003341
Spēkā esoša elektroenerģijas tirdzniecības līguma termiņš: _____________
<Amats, Vārds, Uzvārds> <Paraksts>______________________________

11.1.6. SIA „Viļānu namsaimnieks”
Reģistrācijas numurs 52403003451
Spēkā esoša elektroenerģijas tirdzniecības līguma termiņš: _____________
<Amats, Vārds, Uzvārds> <Paraksts>______________________________

11.1.7. Lubānas novada pašvaldība
Reģistrācijas numurs 90000054159
Spēkā esoša elektroenerģijas tirdzniecības līguma termiņš: _____________
<Amats, Vārds, Uzvārds> <Paraksts>______________________________

11.1.8. Lubānas novada sociālais dienests
Reģistrācijas numurs 90001823596
Spēkā esoša elektroenerģijas tirdzniecības līguma termiņš: _____________
<Amats, Vārds, Uzvārds> <Paraksts>______________________________

11.1.9. SIA „Lubānas KP”
Reģistrācijas numurs 45403005405
Spēkā esoša elektroenerģijas tirdzniecības līguma termiņš: _____________
<Amats, Vārds, Uzvārds> <Paraksts>______________________________

11.1.10. Cesvaines novada pašvaldība
Reģistrācijas numurs 90000054727
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Spēkā esoša elektroenerģijas tirdzniecības līguma termiņš: _____________
<Amats, Vārds, Uzvārds> <Paraksts>______________________________

12. Līdzēju rekvizīti un paraksti

Rīkotājs: Tirgotājs:

Nosaukums:

Varakļānu novada pašvaldība

Nosaukums:

Reģistrācijas numurs:

90000054750

Vienotais reģistrācijas numurs:

Juridiskā adrese:

Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, 
LV-4838

Juridiskā adrese:

Norēķinu rekvizīti:

Banka: AS Swedbank
Konts: LV25HABA0001402041751
Kods: HABALV22

Norēķinu rekvizīti:

Paraksts:

(Vārds, Uzvārds)____________________

Paraksts:

(Vārds, Uzvārds)____________________


