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1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Tirgotājs visā Pārdošanas periodā apņemas pārdot Lietotājam 

nepieciešamo elektroenerģijas apjomu. Attiecības ar SO Lietotājs risina 
patstāvīgi. 

1.2. Lietotājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Tirgotāju par 
nodomu izslēgt no Līguma kādu no Uzskaites punktiem vai nodomu 
uzsākt elektroenerģijas piegādi citā elektroenerģiju patērējošā jaunā 
Uzskaites punktā. 

1.3. Lietotājs visā Pārdošanas periodā nav tiesīgs iepirkt elektroenerģiju 
Līgumā minētajos Uzskaites punktos no cita elektroenerģijas tirgotāja.  

1.4. Lietotājam nav tiesību veikt no Tirgotāja iepirktās elektroenerģijas 
tālākpārdošanu, izņemot saviem apakšlietotājiem, kuri patērē 
elektroenerģiju Uzskaites punktos. 

1.5. Puses vienojas sadarboties un piedalīties tādu Latvijas Republikas 
saistību izpildē, ko tām uzliek Eiropas Savienības regulējums 
energoefektivitātes pasākumu ieviešanā Lietotāja objektos, kā arī ar to 
saistīto izmaksu segšanā atbilstoši elektroenerģijas patēriņa brīdī spēkā 
esošajam tiesību aktu regulējumam. 

 
2. Vispārīgie maksājumu noteikumi 
2.1. Elektroenerģijas cenā ir ietverti visi Līguma noslēgšanas dienā spēkā 

esošie attiecināmie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības 
nodokli. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots papildus Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

2.2. Pusēm ir tiesības prasīt un veikt izmaiņas elektroenerģijas cenā vai citos 
attiecināmajos maksājumos atbilstoši izmaiņām piemērojamo nodokļu 
un nodevu likmēs vai citās piemērojamās ar elektroenerģijas 
tirdzniecību saistītajās izmaksās, kam ir būtiska ietekme uz 
elektroenerģijas cenu, tostarp, attiecībā uz jauniem vai jau spēkā 
esošajiem elektroenerģijas tirdzniecības līgumiem. 

2.3. Lietotājam ir pienākums Līgumā un SO pakalpojumu līgumā norādītajā 
termiņā un veidā veikt maksājumus par Tirgotāja piegādāto 
elektroenerģiju, SO sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem, citiem 
pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm. 

2.4. Tirgotājs izraksta Lietotājam rēķinu par iepriekšējā periodā Lietotāja 
faktiski patērēto/iegādāto elektroenerģiju Uzskaites punktos un par 
Līgumā noteikto Elektroenerģijas cenu – atbilstoši SO, kura tīklam 
pieslēgts Lietotājs, veiktajai elektroenerģijas faktiskā patēriņa 
uzskaitei.  

2.5. Norēķinu periods ir 1 (viens) kalendārais mēnesis. Tirgotājs ne vēlāk kā 
10 (desmit) dienu laikā no norēķina perioda beigām nosūta Lietotājam 
rēķinu no Tirgotāja elektroniskā pasta adreses: rekini.renergy@virsi.lv 
uz Līgumā norādīto Lietotāja elektroniskā pasta adresi rēķina 
saņemšanai. Gadījumā, ja SO paziņo Tirgotājam par Lietotāja patērētās 
elektroenerģijas apjoma korekciju, koriģētais elektroenerģijas apjoms 
tiek iekļauts kārtējā rēķinā. 

2.6. Puses vienojas, ka Tirgotājs ir tiesīgs rēķinus sagatavot un iesniegt 
elektroniski, un šāds rēķins ir derīgs bez paraksta. 

2.7. Rēķina apmaksa veicama bezskaidras naudas norēķina veidā Līgumā 
norādītajā valūtā. Ja Lietotājs veicis maksājumu valūtā, kas nav 
norādīta Līgumā, Tirgotājs konvertē no Lietotāja saņemto summu 
valūtā, kas ir norādīta Līgumā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam 
valūtas apmaiņas kursam rēķina izrakstīšanas dienā. Jebkādus 
izdevumus, kas Tirgotājam radušies šajā sakarā, sedz Lietotājs.  

2.8. Rēķins uzskatāms par samaksātu dienā, kad maksājums saņemts 
Tirgotāja rēķinā norādītajā norēķinu kontā. 

2.9. Ja Lietotājs nav saņēmis Tirgotāja rēķinu līdz mēneša 
15. (piecpadsmitajam) datumam, Lietotājs par to nekavējoties paziņo 
Tirgotājam. Ja Tirgotājs nesaņem šajā Noteikumu punktā minēto 
Lietotāja paziņojumu līdz mēneša 16. (sešpadsmitajai) dienai, 

uzskatāms, ka Lietotājs ir saņēmis rēķinu Līgumā noteiktajā kārtībā un 
termiņā. 

2.10. Lietotājam ir tiesības celt pamatotus rakstveida iebildumus par 
Tirgotāja iesniegto rēķinu, iesniedzot Tirgotājam atbilstošu paziņojumu 
5 (piecu) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Šāda Lietotāja 
paziņojuma iesniegšana neatbrīvo Lietotāju no pienākuma rēķinā 
norādītajā termiņā veikt rēķina samaksu.  

2.11. Tirgotājs 10 (desmit) dienu laikā no Lietotāja paziņojuma saņemšanas 
dienas izskata Lietotāja paziņojumu, veicot rēķinā norādītās 
maksājuma summas pārbaudi un par pārbaudes rezultātiem rakstveidā 
informē Lietotāju. Ja Tirgotājs pārbaudes rezultātā konstatē, ka rēķinā 
norādītā summa ir koriģējama, bet Lietotājs jau veicis rēķina samaksu, 
attiecīgi tiek koriģēts nākamā mēneša rēķins bez atsevišķa Tirgotāja 
paziņojuma. Ja Tirgotājs pārbaudes rezultātā konstatē, ka rēķinā 
norādītā summa ir koriģējama, bet Lietotājs nav veicis rēķina samaksu 
– rēķins tiek koriģēts un atkārtoti iesniegts Lietotājam. 

2.12. Ja Lietotājs samaksājis avansa maksājumu, Tirgotājs to novirza un 
ieskaita turpmāko Līgumā paredzēto maksājumu segšanai. Lietotājam 
ir tiesības pieprasīt samaksātā avansa atmaksu. Šādā gadījumā 
Tirgotājs atmaksā avansa maksājumu 5 (piecu) darba dienu laikā no 
Lietotāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas brīža (ar nosacījumu, ja 
avansa maksājums jau nav novirzīts un ieskaitīts Līgumā paredzēto 
maksājumu segšanai). 

2.13. Ja Lietotājs rēķinā noteiktajā termiņā nav veicis rēķina samaksu, 
Tirgotājs nosūta Lietotājam rakstveida brīdinājumu par elektroapgādes 
pārtraukšanu Lietotāja objektos. Ja Lietotājs pēc brīdinājuma 
saņemšanas brīdinājumā noteiktā laikā neveic kavētos maksājumus par 
izlietoto elektroenerģiju, Tirgotājs ir tiesīgs pieprasīt SO, un SO ir 
pienākums atslēgt Lietotāja objektus, pilnīgi vai daļēji pārtraucot 
elektroapgādi. Visas šajā punktā minētās darbības SO veic atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos 

2.14. Ja Lietotājs ir izpildījis visas no Līguma izrietošas parāda saistības 
(ieskaitot Līgumā noteikto nokavējuma procentu samaksu) un 
rakstveidā paziņojis par to Tirgotājam, Tirgotājs 1 (vienas) darba dienas 
laikā nosūta attiecīgu paziņojumu SO par elektroapgādes atjaunošanu 
Lietotājam. Visas šajā punktā minētās darbības SO veic atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos.   

2.15. Lietotāja veiktie maksājumi vispirms tiek novirzīti Līgumā noteikto 
nokavējuma procentu samaksai, pēc tam pamatparāda segšanai (sākot 
ar rēķiniem, kuru samaksas termiņš iestājies agrāk), pēc tam – 
līgumsoda samaksai, ja tāds tiek piemērots, kā arī ar parāda piedziņu 
saistīto izdevumu atlīdzināšanai, ja tādi ir radušies. 

2.16. Gadījumā, ja Lietotājs kavē rēķina apmaksas termiņu, tad Tirgotājs ir 
tiesīgs bez iepriekšēja paziņojuma nodot informāciju par Lietotāja 
parādsaistībām pieejamajos parādnieku/debitoru reģistros un/vai 
nodot parāda piedziņu inkaso/parādu piedziņas kompānijām. 

 
3. Līguma termiņš, tā grozījumi un izbeigšana 
3.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī. Tirgotājs uzsāk 

elektroenerģijas pārdošanu Lietotājam I daļas. Speciālie noteikumi 
norādītajā Pārdošanas perioda sākuma datumā plkst.00:00 un izbeidz 
elektroenerģijas pārdošanu Lietotājam I daļas. Speciālie noteikumi 
norādītajā Pārdošanas perioda beigu datumā (ieskaitot) plkst.24:00, 
izņemot gadījumu, ja saskaņā ar Līguma noteikumiem Līgums tiek 
izbeigts pirms Pārdošanas perioda beigām vai Pārdošanas periods tiek 
pagarināts. Attiecībā uz Līgumā noteiktajām maksājumu saistībām 
Līgums ir spēkā līdz šo saistību pilnīgai izpildei. 

3.2. Lai nodrošinātu Lietotājam nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi 
gadījumā, ja līdz Pārdošanas perioda beigām Lietotājam nav noslēgts 
jauns elektroenerģijas tirdzniecības līgums ar Tirgotāju vai citu 
elektroenerģijas tirgotāju, vai pagarināts Līgums, Pārdošanas periods 
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automātiski tiek pagarināts uz nākamajiem 12 (divpadsmit) 
kalendāriem mēnešiem ar šādiem papildu noteikumiem: 
3.2.1. elektroenerģijas cena, par kuru Tirgotājs pārdod, bet Lietotājs 

pērk elektroenerģiju pēc Līgumā norādītā Pārdošanas perioda 
beigām, tiek noteikta pēc formulas: NordPool nākošās dienas 
Latvijas cenu apgabala ik stundas cena + 5.00 EUR/MWh. 
Informācija par Spot cenām ir publiski pieejama Nord Pool 
enerģijas biržas mājas lapā; 

3.2.2. Līgumsodi par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu vai enerģijas 
apjoma pārsniegšanu netiek piemēroti; 

3.2.3. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai 
pusei vismaz 21 (divdesmit vienu) kalendāro dienu iepriekš; 

3.2.4. pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi. 
3.3. Visi Līguma un Noteikumu grozījumi ir spēka tikai tad, ja tie ir sagatavoti 

rakstiski un abu Pušu parakstīti. 
3.4. Lietotājs ir patstāvīgi atbildīgs par spēkā esošu sistēmas pakalpojumu 

līgumu ar SO. Gadījumā, ja Lietotājam nav spēkā vai arī tiek izbeigts 
sistēmas pakalpojumu līgums, Līgums ir uzskatāms par vienpusēji 
izbeigtu no Lietotāja puses.  

3.5. Pusēm ir tiesības vienpusējā kārtībā izbeigt Līgumu, par to vismaz 21 
(divdesmit vienu) kalendāro dienu iepriekš rakstveidā informējot otru 
Pusi. 

 
4. Citi noteikumi 
4.1. Puses ir atbildīgas par savu Līgumā noteikto saistību un pienākumu 

pienācīgu izpildi un/vai neizpildi, ieskaitot trešo personu (piemēram, 
apakšuzņēmēji), kuras attiecīgā Puse piesaistījusi savu Līgumā noteikto 
tiesību īstenošanai un pienākumu (saistību) izpildei, darbību vai 
bezdarbību. 

4.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību 
neizpildi, ja neizpilde notikusi pēc Līguma noslēgšanas nepārvarama 
spēka vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā Puse 
nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt. Šādi apstākļi ir stihiskas 
nelaimes, dabas katastrofas, kara darbība, blokāde. Par augstākminēto 
apstākļu iestāšanos Puse, kura atsaucas uz iepriekšminētajiem 
apstākļiem, rakstiski brīdina otru Pusi 10 (desmit) dienu laikā no šādu 
apstākļu iestāšanās brīža. 

4.3. Fizisko personu dati tiek apstrādāti atbilstoši  SIA “VIRŠI Renergy” 
privātuma politikai, kura ir pieejama tīmekļa vietnē 

https://www.virsi.lv/lv/par-mums/dokumenti, lai nodrošinātu Līguma 
saistību izpildi un Pušu interešu aizsardzību. 

4.4. Visā Līguma darbības laikā, kā arī pēc Līguma izbeigšanas Pusēm nav 
tiesību izpaust informāciju, kā arī ir pienākums novērst tādas 
informācijas izpaušanu trešajām personām, kas attiecīgajai Pusei ir 
kļuvusi zināma saistībā ar Līguma noslēgšanu un/vai tā izpildi, ieskaitot 
datorprogrammas, datu kopas, apstrādes algoritmus un ziņojumus, kas 
izmantoti Līguma izpildes gaitā, izņemot, ja šādas informācijas 
izpaušanas pienākums izriet no tiesību aktiem. 

 
5. Vispārīgās atbilstības prasības 
5.1. Puses vienojas, ka Līguma darbības laikā savstarpējās attiecībās un 

Līguma saistību izpildē tās ievēros visus piemērojamos likumus, 
noteikumus un prasības un katra no tām veiks pienācīgus pasākumus, 
lai nepieļautu Pušu, to darbinieku vai pārstāvju iesaistīšanos 
nelikumīgās darbībās, tai skaitā, bet ne tikai, darbībās, kas saistītas ar 
korupciju, krāpšanu, neatļautu labumu pieņemšanu un/vai komerciālo 
uzpirkšanu.  

5.2. Puses apņemas ievērot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 
terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības, kā 
arī visus piemērojamos tiesību aktus attiecībā uz finanšu uzskaiti un 
ziņošanu, kā arī vides aizsardzību. Lietotājs apliecina, ka naudas līdzekļi, 
ko tas izmanto darījumos, nav noziedzīgi iegūti. 

5.3. Lietotājs apņemas ievērot jebkuras piemērojamās starptautiskās 
sankcijas, embargo, tirdzniecības ierobežojumus un Starptautisko un 
Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasības. 

5.4. Lietotājs apņemas nekavējoties informēt Tirgotāju par jebkādu prasību, 
pasākumu vai procesu, kurš saistīts ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas 
likuma un/vai Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju 
likumu un vērsts pret Tirgotāju, tā pārstāvi, amatpersonu vai patiesā 
labuma guvēju.   

5.5. Gadījumā, ja Lietotājs nesniedz pieprasīto informāciju un/vai 
nekavējoties neveic atbilstošus pasākumus Līguma izpildes gaitā 
konstatēto nelikumīgo darbību novēršanai, tad Tirgotājam ir tiesības 
izbeigt Līgumu nekavējoties, paziņojot par to Lietotājam rakstiski. 
 

6. Noslēguma noteikumi 
6.1. Tirgotājam ir tiesības veikt izmaiņas Līguma II daļas “Vispārīgajos 

noteikumos”, publicējot jaunos Līguma II daļas “Vispārīgie noteikumi” 

tīmekļa vietnē https://www.virsi.lv/lv/par-mums/dokumenti, vismaz 
30 (trīsdesmit) dienas pirms tam, kad minētās izmaiņas stājas spēkā. Ja 
Lietotājs noraida izmaiņas, Lietotājs informē par to Tirgotāju līdz 
brīdim, kad tās stājas spēkā. Ja Lietotājs, nepaziņojot par izmaiņu 
noraidīšanu, turpina saņemt elektroenerģiju no Tirgotāja, uzskatāms, 
ka Lietotājs ir pieņēmis Līguma II daļas. Vispārīgie noteikumi izmaiņas. 
Ja Lietotājs noraida minētās izmaiņas, Tirgotājam ir tiesības vienpusēji 
izbeigt Līgumu.  

6.2. Ja Līgums tiek parakstīts elektroniski, tad par Līguma abpusējas 
parakstīšanas datumu tiek uzskatīts pēdējā pievienotā droša 
elektroniskā paraksta laika zīmoga datums. 

6.3. Risinot jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadīsies pēc Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem. 

6.4. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar 
to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts 
sarunu ceļā. Ja radušos strīdus nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, 
strīds tiks galīgi izšķirts Latvijas Republikas tiesā. 

6.5. Tirgotājs un Lietotājs ar saviem parakstiem apliecina, ka ir iepazinušies 
ar visiem Līguma noteikumiem, atzīst tos par savstarpēji izdevīgiem, 
taisnīgiem un pamatotiem.  

6.6. Līgums ir parakstīts elektroniski un katra Puse glabā savu eksemplāru. 
6.7. Visa ar Līguma izpildi saistītā korespondence uzskatāma par 

iesniegtu/paziņotu otrai Pusei, ja tā nosūtīta otrai Pusei uz Līgumā 
norādīto pasta adresi vai elektroniskā pasta adresi vai uz citu Puses 
rakstiski norādītu adresi vai elektroniskā pasta adresi. Dokuments, kas 
nosūtīts kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu/iesniegtu 
7. (septītajā) dienā pēc tā nodošanas pastā (pasta zīmogs), vai, ja 
nosūtīts elektroniskajā pastā – nākamajā darba dienā pēc nosūtīšanas. 

6.8. Puses ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā apņemas paziņot otrai 
Pusei par savu rekvizītu maiņu, nosūtot par to attiecīgu rakstveida 
paziņojumu uz otras Puses Līgumā norādīto elektroniskā pasta adresi. 

6.9. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem, kā arī to 
pilnvarotajiem pārstāvjiem.  
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