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PIESLĒGUMA LĪGUMS 
 
Rīgā,                Līguma datums ir pēdējā pievienotā 

 droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums 
 
Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls", vienotais reģistrācijas numurs 
40003575567, kuru, pamatojoties uz statūtiem un 2021.gada 19.jūlija pilnvaru Nr. 
2.6/2021/30 pārstāv divi valdes locekļi, (turpmāk tekstā – PSO), 
 
[komersanta nosaukums], vienotais reģistrācijas numurs [reģistrācijas numurs], kuru 
pārstāv [komersanta pārstāvja vārds, uzvārds], ([komersanta nosaukums], katra 
atsevišķi saukta par Pusi, bet kopā - par Pusēm, 
noslēdz šo Pieslēguma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par [komersanta nosaukums] 
jauna elektroenerģijas pārvades sistēmas pieslēguma ierīkošanu. 
 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
1.1. PSO un [komersanta nosaukums] slēdz šo Līgumu, ņemot vērā Komisijas 
2016.gada 14.aprīļa Regulu (ES) 2016/631, ar ko izveido tīkla kodeksu par 
ģeneratoriem piemērojamajām tīkla pieslēguma prasībām (turpmāk – Regula 
2016/631), Elektroenerģijas tirgus likumu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas apstiprinātos sistēmas pieslēguma noteikumus elektroenerģijas ražotājiem 
(turpmāk tekstā – Pieslēguma noteikumi) un PSO izstrādāto un apstiprināto D tipa 
elektroenerģijas ražošanas moduļu, pieprasījumietaišu un sadales ietaišu ekspluatācijas 
paziņošanas procedūras kārtību.   
 
1.2. Šis Līgums tiek slēgts, lai saskaņā ar [komersanta nosaukums] iesniegto 
pieteikumu un PSO [tehnisko noteikumu numurs un datums] (turpmāk tekstā – 
Tehniskie noteikumi) prasībām, nodrošinātu [komersanta nosaukums] jauna 
elektroenerģijas pārvades sistēmas pieslēguma ierīkošanu (turpmāk tekstā – 
Pieslēguma ierīkošana). Pieslēguma ierīkošana nozīmē būvprojekta [būvprojekta 
nosaukums] īstenošanu, t.i., atbilstošo būvdarbu veikšanu un to būvuzraudzību, kā arī 
pieslēguma ierīkošanai nepieciešamo primāro un sekundāro iekārtu un materiālu 
piegādi un montāžas darbus.  
 
1.3. [komersanta nosaukums] Pieslēguma ierīkošanai ir izvēlējies šādus piedāvājumus:  

1.3.1. [komersanta nosaukums] piedāvājumu par primāro un sekundāro iekārtu 
un materiālu piegādi, kā arī būvniecības montāžas darbu veikšanu par kopējo summu 
EUR [līguma summa] bez PVN un izpildes termiņu līdz [līguma termiņš]. 

1.3.2. [komersanta nosaukums] piedāvājumu būvuzraudzības darbu veikšanai 
par kopējo summu EUR [līguma summa] bez PVN un izpildes termiņu līdz [līguma 
termiņš].   
 
1.4. Līgumu par primāro un sekundāro iekārtu un materiālu piegādi, kā arī būvniecības 
montāžas darbu veikšanu ar [komersanta nosaukums], kā arī būvuzraudzības līgumu ar 
[komersanta nosaukums] slēgs PSO.    
 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
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2.1. PSO par pieslēguma maksu atbilstoši Līguma 1.4.punktā minēto līgumu 
noteikumiem (turpmāk – Pieslēguma ierīkošanas līgumi) apņemas nodrošināt 
Pieslēguma ierīkošanu līdz elektroietaišu piederības robežai, kas noteikta Tehniskajos 
noteikumos. 
 
2.2. [komersanta nosaukums] apņemas apmaksāt pieslēguma maksu EUR [pieslēguma 
maksa] bez PVN, kas līdzvērtīga [komersanta nosaukums] izvēlētā būvkomersanta 
piedāvājumā norādītajai cenai (1.pielikums) un [komersanta nosaukums] izvēlētā 
būvuzrauga norādītajai cenai (2.pielikums). PVN tiks aprēķināts un rēķinos norādīts, 
ņemot vērā normatīvajos aktos noteikto PVN likmi uz rēķina izrakstīšanas dienu 
(turpmāk tekstā – Pieslēguma maksa).    
 
2.3. Būvuzraudzības izmaksas satur pilnīgu atlīdzību par būvuzraudzības darbu 
veikšanu un jebkurus citus izdevumus, un izmaksas, kas saistītas ar Pieslēguma 
ierīkošanas darbu pabeigšanas nodrošināšanu no būvuzrauga puses. PSO nav tiesību 
prasīt papildus Līguma 1.3.2.punktā noteiktajai būvuzraudzības maksai jebkādu citu 
izdevumu kompensēšanu, izņemot gadījumus, kad Puses rakstveidā vienojas, ka tiek 
veiktas izmaiņas veicamo būvuzraudzības darbu apjomā. 
 
2.4. Pieslēguma maksa neietver izmaksas par atkārtotas Būvprojekta ekspertīzes 
veikšanu. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešams veikt atkārtotu  
būvprojekta vai atsevišķu tā daļu ekspertīzi, tās izmaksas pilnā apmērā sedz 
[komersanta nosaukums]. 
  
2.5. Pieslēguma maksa satur pilnīgu atlīdzību par Pieslēguma ierīkošanu. PSO nav 
tiesību prasīt papildus pieslēguma maksai kādu citu izdevumu kompensēšanu, izņemot 
gadījumus, kad: 
 2.5.1. Puses rakstveidā vienojas, ka tiek veiktas izmaiņas Pieslēguma 
ierīkošanas Būvprojektā vai saskaņā ar šo Līgumu veicamo darbu apjomā, vai iekārtu 
tehniskajā specifikācijā. Šādā gadījumā Līguma puses vienlaikus ar izmaiņu veikšanu 
vienojas arī par pieslēguma maksas izmaiņām; 
 2.5.2. Līguma izpildes gaitā tiek konstatēts, ka darbu apjomā vai iekārtu 
tehniskajā specifikācijā ir nepieciešams izdarīt izmaiņas, kuras nebija iespējams 
objektīvi paredzēt Līguma noslēgšanas brīdī un kuru novēršana PSO nav iespējama bez 
papildus izmaksām. 
  
2.6. Izmaiņas pieslēguma maksā stājas spēkā pēc tam, kad starp Pusēm noslēgta 
atbilstoša rakstveida vienošanās. Ja Puses 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc PSO 
rakstiska pieprasījuma par pieslēguma maksas palielināšanu nosūtīšanas nespēj 
vienoties par izmaiņām pieslēguma maksā, tad šis Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 
un [komersanta nosaukums] 10 (desmit) darba dienu termiņā pēc PSO rakstveida 
pieprasījuma saņemšanas sedz visus ar Pieslēguma ierīkošanas darbu pārtraukšanu un 
PSO un [komersanta nosaukums] noslēgtā līguma izbeigšanu (jau paveikto darbu 
vērtība, sankcijas, konservācijas izmaksas utt.) saistītos izdevumus, kas vēl nav segti 
no jau [komersanta nosaukums] samaksātajām summām. Puses apņemas pielikt visas 
pūles, lai labā ticībā minētajā termiņā attiecīgo vienošanos panāktu.    
 
2.7. Puses vienojas, ka par elektroietaišu piederības robežu, kas noteikta PSO 
Tehniskajos noteikumos, fiksēšanu tiks sastādīts atsevišķs akts. Elektroietaišu 
piederības robežu aktu Puses paraksta kopā ar sistēmas pakalpojumu līgumu un to 
pievieno sistēmas pakalpojuma līgumam kā pielikumu.  
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2.8. Visas elektroietaises, kuras tiek ierīkotas aiz piederības robežas [komersanta 
nosaukums] pusē, ir [komersanta nosaukums] īpašums, un par to ierīkošanu maksā 
[komersanta nosaukums]. PSO neuzņemas nekādus riskus un atbildību attiecībā uz 
būvdarbiem, materiāliem un elektroietaisēm, kas tiek veikti, piegādāti vai uzstādīti aiz 
piederības robežas. 
 
2.9. [komersanta nosaukums] ir informēts un piekrīt, ka šī Līguma ietvaros veiktie darbi 
un piegādātās iekārtas pilnā komplektācijā līdz [komersanta nosaukums] piederības 
robežai, jebkurā darbu izpildes stadijā un/vai pēc to nodošanas ekspluatācijā ir 
neapstrīdams PSO īpašums. 
 

3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 
 

3.1. PSO 3 (trīs) dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas nosūta [komersanta 
nosaukums] avansa rēķinu, ko [komersanta nosaukums] apņemas 10 (desmit) dienu 
laikā no tā saņemšanas apmaksāt. Avanss par Pieslēguma ierīkošanu sastāda 10% no 
Līguma 2.2.punktā noteiktās pieslēguma maksas. [komersanta nosaukums] iemaksātais 
avansa maksājums proporcionāli tiks atrēķināts no katra nākamā PSO izrakstītā rēķina 
kopējās summas. 
 
3.2. PSO reizi mēnesī, pamatojoties uz Līguma 1.4.punktā minēto līgumu ietvaros 
veiktajiem Pieslēguma ierīkošanas darbiem iepriekšējā periodā (mēnesī), sagatavo un 
nosūta [komersanta nosaukums] rēķinu. [komersanta nosaukums] PSO izrakstītos 
ikmēneša avansa rēķinus apņemas apmaksāt 10 (desmit) dienu laikā pēc rēķina 
saņemšanas no PSO, līdz kopējais samaksātais avansa apjoms atbilst Pieslēguma 
ierīkošanas kopējām izmaksām.  
 
3.3. Pēc Pieslēguma ierīkošanas pabeigšanas Puses paraksta Pieslēguma ierīkošanas 
darbu pabeigšanas aktu un PSO izraksta [komersanta nosaukums] rēķinu par 
Pieslēguma ierīkošanu, samaksāto avansu attiecinot (ieskaitot) pret izrakstīto rēķinu. 
 
3.4. PSO Izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas paraksts tiek 
aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini 
tiek nosūtīti [komersanta nosaukums] uz e-pasta adresi: [e-pasta adrese]. Rēķins tiks 
uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā punktā norādīto 
e-pasta adresi.  
 
3.5. Ja Pušu starpā ir noslēgta savstarpējā vienošanās, kas paredz savstarpējo prasījumu 
ieskaitu, tad Pušu norēķini tiek veikti saskaņā ar minēto vienošanos. 
 
3.6. PSO apņemas pabeigt visus Pieslēguma ierīkošanas darbus un nodot tos 
ekspluatācijā līdz [termiņš]. PSO ir tiesības vienpusēji pagarināt šajā Līgumā noteikto 
darbu izpildes termiņu par tik dienām, par cik [komersanta nosaukums] ir nokavējis 
kādu šajā Līgumā vai tiesību aktos noteikto saistību izpildi, kā arī gadījumos, kad 
[komersanta nosaukums] kavē Pieslēguma ierīkošanas līgumā noteiktos darbu izpildes 
termiņus vai arī darbu izpildes termiņi tiek kavēti [komersanta nosaukums] un 
būvkomersanta noslēgtā līguma par [komersanta nosaukums] elektroietaišu izbūvi 
saistību neizpildes rezultātā, tai skaitā nenodrošinot Pieslēguma līguma ietvaros veikto 
darbu pārbaudei nepieciešamo slodzi. Šajā Līgumā noteikto termiņu pagarinājums 
nevar būt par pamatu Pieslēguma ierīkošanas līgumos noteikto termiņu 
pagarinājumam.   

mailto:jevgenija@gk.lv
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3.7. Papildus Līguma 3.6.punktā minētajam, PSO ir tiesības vienpusēji pagarināt šajā 
Līgumā noteikto darbu vai to posmu, piemēram, bet ne tikai - primāro un sekundāro 
iekārtu un materiālu piegāde, izpildes termiņu, ja šādu termiņa pagarinājumu ir 
izraisījusi nepieciešamība veikt izmaiņas izstrādātajā Būvprojektā, saskaņot šādas 
izmaiņas un/vai veikt to ekspertīzi. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts par tik 
dienām, par cik [komersanta nosaukums] veic izmaiņas izstrādātajā Būvprojektā, 
saskaņo šādas izmaiņas un/vai veic šo izmaiņu ekspertīzi. Šādā gadījumā PSO nav 
pienākuma segt jebkādas [komersanta nosaukums], [komersanta nosaukums] vai 
[komersanta nosaukums] izmaksas, kas saistītas ar šajā Līgumā noteikto darbu vai to 
posmu izpildes termiņu pagarināšanu.    
 
3.8. Pirms [komersanta nosaukums] elektroietaises tiek pieslēgtas elektroenerģijas 
pārvades sistēmai, PSO ir tiesības apsekot [komersanta nosaukums] elektroietaisi, lai 
pārliecinātos par tās atbilstību Tehnisko noteikumu prasībām.   
 
3.9. PSO uzsāk Regulā 2016/631 minēto LIETOTĀJA pieslēguma ekspluatācijas 
paziņošanas procedūru pēc visu šo noteikumu izpildes: 

3.9.1. [komersanta nosaukums] ir pilnā apmērā samaksājis Pieslēguma maksu 
saskaņā ar Līgumu; 

3.9.2. [komersanta nosaukums] ir samaksājis Līgumā paredzētos līgumsodus (ja 
tādi ir aprēķināti); 

3.9.3. [komersanta nosaukums] ir noslēdzis visus tiesību aktos paredzētos 
līgumus; 

3.9.4. [komersanta nosaukums] ir iesniedzis PSO rakstisku apliecinājumu par: 
3.9.4.1. būvju un elektroietaises montāžas darbu pabeigšanu, to atbilstību 
būvniecību un elektroietaišu ierīkošanu reglamentējošo normatīvo aktu 
prasībām, norādot, ka visi darbi, kas saistīti ar pieslēgumu, tā iekšējiem un 
palīgbarošanas tīkliem ir pabeigti, primārās un sekundārās iekārtas ir 
uzstādītas un ieregulētas, visi zemējumi noņemti un cilvēki no darba vietām 
izvesti; 
3.9.4.2. par gatavību pirmreizēji pievienot spriegumam tā iekšējo tīklu un 
elektroenerģijas ražošanas moduļu palīgbarošanas avotus, izmantojot tīkla 
pieslēgumu. 

3.9.5. starp PSO un [komersanta nosaukums] ir panākta vienošanās par 
aizsardzības un kontroles iestatījumiem, kas attiecas uz pieslēgumpunktu.  

 
3.10. PSO pieslēdz [komersanta nosaukums] elektroietaises pārvades sistēmai saskaņā 
ar Pieslēguma noteikumu, Regulas 2016/631, PSO izstrādātās un apstiprinātās D tipa 
elektroenerģijas ražošanas moduļu, pieprasījumietaišu un sadales ietaišu ekspluatācijas 
paziņošanas procedūras kārtības un Elektroiekārtu pārbaužu veikšanas kārtības 
noteikumiem, kā arī PSO un [komersanta nosaukums] noslēgtā sistēmas pakalpojumu 
līguma nosacījumiem. 
  
3.11. [komersanta nosaukums] elektroietaišu testi notiek saskaņā ar PSO izstrādātu un 
apstiprinātu Testēšanas kārtību pēc sistēmas pakalpojumu līguma noslēgšanas.  

 
4. PUŠU ATBILDĪBA 

 



 5 

4.1. [komersanta nosaukums] ir tiesības ar vienpusēju rakstveida paziņojumu izbeigt šī 
Līguma darbību, 60 (sešdesmit) kalendārās dienas par to iepriekš brīdinot PSO. Ja līdz 
šāda paziņojuma saņemšanai ir uzsākti Pieslēguma ierīkošanas darbi (tajā skaitā, 
pasūtītas iekārtas) vai ir noslēgts līgums ar trešo personu par šo darbu veikšanu, kurā 
paredzētas sankcijas līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, [komersanta 
nosaukums] 10 (desmit) darba dienu termiņā pēc PSO rakstveida pieprasījuma 
saņemšanas sedz visus ar darbu pārtraukšanu un Pieslēguma ierīkošanas līgumu 
izbeigšanu (jau paveikto darbu vērtība, sankcijas, konservācijas izmaksas utt.) saistītos 
izdevumus. PSO ir pienākums nekavējoties (t.i., ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā) 
pēc [komersanta nosaukums] paziņojuma saņemšanas dienas nosūtīt rakstisku 
paziņojumu [komersanta nosaukums] un [komersanta nosaukums] par Pieslēguma 
ierīkošanas līgumu izbeigšanu.  
 
4.2. Līguma 4.1.punktā un 4.6.punktā noteiktie izdevumi tiek segti no [komersanta 
nosaukums] saskaņā ar Līguma 3.1.punktu iemaksātā avansa. Ja šie izdevumi 
nepārsniedz [komersanta nosaukums] iemaksātā avansa summu, avansa atlikumu PSO 
atmaksā [komersanta nosaukums] 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga 
[komersanta nosaukums] rēķina saņemšanas. Ja šie izdevumi pārsniedz [komersanta 
nosaukums] iemaksāto avansu, starpību [komersanta nosaukums] samaksā PSO 10 
(desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas no PSO. 
 
4.3. Ja pēc šī Līguma parakstīšanas notiek pieslēdzamā objekta īpašnieka maiņa vai 
[komersanta nosaukums] vēlas savas šī Līguma saistības (tiesības un pienākumus) 
nodot citai personai, [komersanta nosaukums] par to rakstveidā paziņo PSO, un Puses 
un trešā persona noslēdz pārjaunojuma līgumu. [komersanta nosaukums] pienākums ir 
segt visas PSO, uz pieslēdzamā objekta īpašnieka maiņas vai [komersanta nosaukums] 
šī Līguma saistību (tiesību un pienākumu) nodošanas citai personai paziņošanas brīdi, 
izpildīto Pieslēguma ierīkošanas darbu izmaksas.  
 
4.4. Ja PSO tā prettiesiskas rīcības vai bezdarbības dēļ nenodrošina Pieslēguma 
ierīkošanas darbu veikšanu šajā Līgumā paredzētajā termiņā, PSO maksā līgumsodu 
par kavējumu 0,1% (nulle komats viens procents) dienā no Pieslēguma maksas, bet 
kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Pieslēguma maksas. 
 
4.5. Ja [komersanta nosaukums] kavē šajā Līgumā paredzēto PSO piestādīto rēķinu 
apmaksu, tad [komersanta nosaukums] maksā PSO līgumsodu par kavējumu 0,1% 
(nulle komats viens procents) apmērā no nenomaksātās summas par katru nokavēto 
dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Pieslēguma maksas. 
 
4.6. Ja [komersanta nosaukums] kavē šajā Līgumā paredzētos maksājumus vairāk par 
20 (divdesmit) kalendārajām dienām, PSO pārtrauc pieslēguma ierīkošanas darbus. Ja 
ir noslēgts līgums ar trešo personu par šo darbu veikšanu, kurā paredzētas sankcijas 
darbu pārtraukšanas gadījumā, [komersanta nosaukums] 10 (desmit) darba dienu laikā 
pēc PSO rakstveida pieprasījuma saņemšanas sedz visus ar darbu pārtraukšanu (jau 
paveikto darbu vērtība, iekārtas, materiāli, konservācijas izmaksas, sankcijas utt.) 
saistītos izdevumus. 
 
4.7. Ja [komersanta nosaukums] kavē šajā Līgumā paredzētos maksājumus vairāk par 
30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām un nav novērsis attiecīgo pārkāpumu 10 (desmit) 
darba dienu laikā pēc attiecīga PSO atgādinājuma, PSO ir tiesības bez iepriekšēja 
brīdinājuma vienpusēji izbeigt šo Līgumu, par to rakstveidā paziņojot [komersanta 
nosaukums]. 
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4.8. [komersanta nosaukums] apņemas saprātīgā termiņā veikt tādas nepieciešamās 
darbības, no kurām ir atkarīga PSO saistību izpilde, kā arī nekādā veidā nekavēt PSO 
saistību izpildi. Gadījumā, ja PSO saistību izpildes termiņi netiek ievēroti [komersanta 
nosaukums] darbības un/vai bezdarbības rezultātā, PSO tiek atbrīvots no jebkādas 
atbildības par saistību izpildes termiņa atbilstošu nokavējumu.  
 
4.9. PSO uzņemas pilnu atbildību par savu saistību, kas izriet no Pieslēguma 
ierīkošanas līgumiem, izpildi, t.sk., par savlaicīgu un pamatotu rēķinu apmaksu (ja 
[komersanta nosaukums] ir veicis samaksu saskaņā ar šā Līguma noteikumiem), 
veicamo darbu uzraudzību un kontroli, attiecīgā līguma nodrošinājumu izmantošanu 
līguma mērķa sasniegšanai, u.tml.  
 
4.10. PSO apņemas nekavējoties (t.i., ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no attiecīgo 
izmaksu/to rašanās pamata uzzināšanas brīža) informēt [komersanta nosaukums] par 
jebkādām izmaksām, kas tam varētu rasties 4.1.punkta piemērošanas gadījumā. PSO 
apņemas neuzņemties nekādas līgumu izbeigšanas sankcijas ar trešajām personām 
(t.sk., [komersanta nosaukums], [komersanta nosaukums]) pirms to rakstveida 
saskaņošanas ar [komersanta nosaukums].   
 

5. KONFIDENCIALITĀTE 
 

5.1. Šis Līgums, tā priekšmets un saturs, kā arī informācija par Pušu pārrunām, šī 
Līguma izpildi un ieviešanu, kā arī citi šeit paredzētie jautājumiem, ieskaitot jebkuru 
rakstisku, mutisku vai citu informāciju, kas jebkādā veidā iegūta no jebkuras Puses, 
tiek uzskatīts par konfidenciālu un uz to ir attiecināmi zemāk minētie izņēmumi. Katrai 
Pusei ir aizliegts atklāt vai izmantot pretēji otras Puses interesēm jebkuru šādu 
informāciju vai tās daļu, izņemot ja: 

5.1.1. informācijas atklāšana vai izmantošana ir nepieciešama, lai kāda no 
Pusēm varētu rīkoties saskaņā ar jebkuriem uz to attiecināmajiem normatīvajiem 
aktiem, lai paziņotu vai iesniegtu informāciju jebkurai publiskai iestādei, tomēr šī Puse 
apņemas konsultēties ar otru Pusi, cik tas ir saprātīgi nepieciešams, lai rīkotos atbilstoši 
šādai prasībai; 

5.1.2. informācijas atklāšana vai izmantošana ir nepieciešama tiesas vai 
šķīrējtiesas procesam, kas izriet vai ir saistīts ar šo Līgumu; 

5.1.3. informācijas atklāšana ir nepieciešama banku iestādēm, Pušu 
konsultantiem, kam Puses atklāj informāciju ar mērķi sagatavot un/vai izpildīt šo 
Līgumu, kā arī izpildīt šeit paredzētās saistības, nodrošinot, ka šādas banku iestādes un 
konsultanti saglabā informācijas konfidencialitāti tādā pašā apmērā, kā tas ir saistoši 
informāciju atklājošai Pusei saskaņā ar šī Līguma noteikumiem; 

5.1.4. otra Puse ir devusi iepriekšēju rakstveida piekrišanu atklāt vai izmantot 
informāciju, vai arī šāda informācija jau ir publiski pieejama citu iemeslu dēļ, nevis 
kādas Puses pieļauta pārkāpuma rezultātā; 

 
5.1.5. informācija tiek atklāta [komersanta nosaukums] piesaistītajiem 

uzņēmējiem, kas izbūvē elektroietaises aiz piederības robežas [komersanta nosaukums] 
atbildības pusē. 
 

6. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZBEIGŠANA 
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6.1. Šis Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Pušu 
saistību pilnīgai izpildei. 
 
6.2. Šis Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai vienpusēji, 
šajā Līgumā paredzētajos gadījumos. 
 
6.3. Šis Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu, ja tiek izbeigts (zaudē spēku) Pieslēguma 
ierīkošanas līgums. Šādā gadījumā PSO atmaksā [komersanta nosaukums] saņemtā 
avansa atlikumu, ja PSO izdevumi (paveikto darbu vērtība, sankcijas, konservācijas 
izmaksas utt.) nepārsniedz [komersanta nosaukums] iemaksātā avansa summu, kā arī 
nodod [komersanta nosaukums] īpašuma tiesības uz neiebūvētajām iekārtām un 
materiāliem. Gadījumā, ja Pieslēguma ierīkošanas līgums tiek izbeigts PSO vainas dēļ, 
PSO sedz [komersanta nosaukums] ar attiecīgo līguma izbeigšanu radītos zaudējumus 
atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem. 
 

7. FORCE MAJEURE 
 

7.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai izpildes 
nokavējumu, kuru izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kas atrodas ārpus tās Puses 
ietekmes, kuras rīcība tiek traucēta, un Puse nav spējīga tos novērst ar jebkādām 
tiesiskām, tās rīcībā esošām metodēm. Šādi apstākļi ietver dabas katastrofas 
(ugunsgrēki, plūdi, zemestrīces u.c.), sociālos konfliktus (streiki, boikoti, militāras 
operācijas, blokāde, teroristu uzbrukumi u.c.), vai valsts vai pašvaldību institūciju 
pieņemtos lēmumus. 
 
7.2. Puse, kura nevar izpildīt savas saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 
rakstveidā paziņo par to otrai Pusei ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no 
nepārvaramās varas apstākļu iestāšanās dienas, paziņojumā norādot paredzamo 
nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laiku, kā arī pēc otras Puses pieprasījuma 
iespēju robežās sniedz pieprasītos nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās 
pierādījumus, tajā skaitā attiecīgās valsts institūciju apliecinājumus par nepārvaramas 
varas apstākļu iestāšanos. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts, attiecīgā Puse netiek 
atbrīvota no atbildības par saistību neizpildi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās 
rezultātā. 
 
7.3. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Pušu saistību izpilde tiek 
apturēta līdz brīdim, kad beidzas šādu apstākļu pastāvēšana. Ja nepārvaramas varas 
apstākļi turpinās ilgāk nekā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, Puses vienosies par 
turpmāku rīcību. 
 
7.4. Pusei nav pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos zaudējumus, kas radušies 
iepriekš minēto nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā. 
 

8. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN  
STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

 
8.1. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem tiesību aktiem. 
 
8.2. Ja Puses pēc tās Puses, kuras tiesības ir aizskartas, rakstveida pretenzijas 
saņemšanas 2 (divu) mēnešu laikā nepanāk vienošanos par strīda atrisināšanu 



 8 

savstarpējo sarunu ceļā, tas tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesu instancēs pēc 
piekritības. 
 

9. CITI NOTEIKUMI 
 
9.1. Līgumā minēto līgumsodu un citu soda sankciju izpilde neatbrīvo attiecīgo Pusi no 
Līgumā noteikto saistību izpildes. 
 
9.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku tiesību aktu izmaiņu gadījumā, 
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums 
piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām. 
 
9.3. Ja Līgumā nav noteikts citādi, visi paziņojumi un cita veida korespondence, kas 
attiecas uz Līguma noteikumu izpildi, sūtāmi pa e-pastu vau pastu uz Līgumā 
norādītām adresēm vai nododami Pusēm personīgi. 
 
9.4. Līguma noteikumi ir saistoši Pušu pārstāvjiem, kā arī to tiesību un saistību 
pārņēmējiem. 
 
9.5. Jebkuri Līguma grozījumi un izmaiņas ir spēkā tikai tad, ja izdarīti rakstveidā un 
ir abu Pušu parakstīti. Visi šie grozījumi un izmaiņas tiek uzskatītas par Līguma 
neatņemamu sastāvdaļu. 
 
9.6. Puses vienojas Pieslēguma ierīkošanas līgumos ietvert noteikumus, kas ļautu 
[komersanta nosaukums] ar PSO saskaņotajā laikā un kopā ar PSO darbiniekiem 
iepazīties ar Pieslēguma ierīkošanas darbu realizāciju.  
 
9.7. Puses vienojas, ka [komersanta nosaukums] ir tiesības ierosināt PSO apturēt 
darbus, kas tiek veikti saskaņā ar Pieslēguma ierīkošanas līgumiem. Šādā gadījumā 
PSO ir pienākums nekavējoties apturēt minētos darbus, tomēr PSO ir tiesības pabeigt 
visus darbus, kas nepieciešami pārējās elektroietaises ieslēgšanai darbā vai kas 
nepieciešami elektroenerģijas pārvades sistēmas drošas un stabilas darbības 
nodrošināšanai. Šādā gadījumā [komersanta nosaukums] sedz PSO ar darbu 
apturēšanu, kā arī šajā punktā minēto darbu pabeigšanu radītās izmaksas (ja tādas 
rodas), savukārt visi [komersanta nosaukums] prasījumi saistībā ar darbu apturēšanu 
tiek izspriesti starp [komersanta nosaukums] un [komersanta nosaukums].    
 
9.8. [komersanta nosaukums] ir pienākums Pieslēguma līguma spēkā esamības laikā ar 
PSO noslēgt sistēmas pakalpojumu līgumu. 
  

10. KONTAKTPERSONAS UN INFORMĀCIJAS IZMAIŅAS 
 

10.1. Kontaktpersona no PSO puses: Attīstības departamenta vadītājs Kaspars 
Krustkalns, e-pasts: kaspars.krustkalns@ast.lv, tel. Nr.: +371 29186832. 
10.2. Kontaktpersona no [komersanta nosaukums] puses: [komersanta kontaktpersona 
un tās kontakti].  
10.3. Puse nekavējoties rakstveidā paziņo otrai Pusei, ja mainījusies kāda no Līguma 
10.1. vai 10.2.punktā minētā informācija vai Līguma 12.sadaļā norādītā informācija. 
 

11. PIELIKUMI 
 

mailto:kaspars.krustkalns@ast.lv
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11.1. 1.pielikums "Primāro un sekundāro iekārtu piegādes, būvniecības montāžas darbu 
veikšanas tāme". 
11.2. 2.pielikums "Būvuzraudzības darbu veikšanas tāme". 
 

12. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES, BANKU REKVIZĪTI, PARAKSTI 
 

PSO:      [komersanta nosaukums]: 

AS "Augstsprieguma tīkls"  [komersanta nosaukums]   
Vienotais reģ. Nr. 40003575567 Vienotais reģ. Nr.  
Dārzciema iela 86, Rīga, LV - 1073  [adrese] 
PVN maks. Nr. LV40003575567 PVN maks. Nr.  
Kredītiestāde: AS "SEB banka" Kredītiestāde:   
Kredītiestādes kods: UNLALV2X Kredītiestādes kods:  
Konta Nr. LV55UNLA0050000858505  Konta Nr.  
E-pasts: ast@ast.lv  E-pasts: 
 
 
 
__________________________ ____________________________ 
       
 
 
 
 
________________________________ 

 
 

(Ja dokuments parakstīts ar  
elektronisko parakstu, parakstītāja Vārds,  
Uzvārds norādīts elektroniskajā parakstā)
     

    

mailto:ast@ast.lv

