
Paraugs 

 

Finanšu pakalpojumu sniedzēja garantija sistēmas jaudas rezervēšanai 

 

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 

Šmerļa iela 1, Rīgā, LV – 1160, Latvija 

Reģ.Nr. 40003857687 

 

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar padomes 2022. gada 

14. aprīļa lēmumu Nr. 1/5 apstiprinātajiem “Sistēmas pieslēguma noteikumiem 

elektroenerģijas ražotājiem” (turpmāk tekstā – Noteikumi), 

akciju sabiedrības “Sadales tīkls” (turpmāk – “Sadales tīkls”) izsniegto tehnisko prasību 

Nr. __________________________ (turpmāk tekstā – Tehniskās prasības) nosacījumiem,  

elektroenerģijas ražotājs _________________ (komersanta nosaukums) (turpmāk tekstā – 

Ražotājs), kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā ar reģistrācijas Nr. 

_____________, juridiskā adrese ____________________________________________, 

uzņēmies rezervēt elektroenerģijas sistēmā Tehniskajās prasībās noteikto jaudu Ražotāja 

elektrostacijas ___________________________ (pieslēguma adrese) pieslēgšanai, veicot 

maksu par jaudas rezervēšanu ___________ EUR ( __________ euro un 00 centi) apmērā. 

Ar šo _________________________ (finanšu pakalpojumu sniedzēja nosaukums), reģistrēta 

______________ ar Nr. ______________, adrese: __________________________________ 

(turpmāk – Finanšu pakalpojumu sniedzējs) apliecinām, ka mēs neatsaucami izdodam šo 

garantiju un mums ir saistības pret "Sadales tīklu" par summu ____________________EUR 

( ____________ euro un  00 centi), no kuras ir jāizdara maksājumi "Sadales tīkla" labā, ja 

iestājās Noteikumu 28.11 punkta nosacījums: Ražotājs zaudē maksu par sistēmas jaudas 

rezervēšanu, ja "Sadales tīkls" anulējis Tehniskās prasības Noteikumu 21. punktā 

noteiktajos gadījumos.  

Apzīmogots ar augstākminētā finanšu pakalpojumu sniedzēja oficiālo zīmogu 202 __.gada 

____.__________. 

 

Mēs (Finanšu pakalpojuma sniedzējs) apliecinām, ka atbilstam Noteikumu 28.81. punktā 

minētajiem nosacījumiem.  

Mēs (Finanšu pakalpojuma sniedzējs, apņemamies samaksāt minēto summu pēc "Sadales 

tīkla" pirmā pieprasījuma (turpmāk – Pieprasījums), neprasot "Sadales tīklam" pamatot 

savu prasību, ar nosacījumu, ka "Sadales tīkls" norāda, ka tā pieprasījums attiecas uz 

Noteikumu 21. punktā noteikto gadījumu iestāšanos. 

 

Šī garantija ir spēkā līdz brīdim, kad Ražotājs ir noslēdzis Pieslēguma līgumu, bet ne vēlāk 

kā līdz _______. gada ____. _________ (turpmāk – Beigu datums).  

 

Finanšu pakalpojumu sniedzējam jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā uz 

Finanšu pakalpojumu sniedzēja adresi: ____________ vai (gadījumā, ja Pieprasījuma 



iesniegšana tiek veikta elektroniski) uz SWIFT adresi: _______________ (Finanšu 

pakalpojumu sniedzēja SWIFT adrese) vai e-pasta adresi: _____________ (Finanšu 

pakalpojumu sniedzēja e-pasta adrese).  

Šī garantija zaudēs spēku pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja "Sadales tīkls" 

rakstveidā atbrīvos Finanšu pakalpojumu sniedzēju no tā saistībām saskaņā ar šo garantiju. 

Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform 

Rules for Demand Guarantees) (2010. gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas 

publikācija Nr. 758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl 

attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, 

piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Finanšu 

pakalpojumu sniedzēju un "Sadales tīklu" saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas 

Republikas tiesā. 

 

[parakstītāja amata nosaukums] [ personiskais paraksts] [parakstītāja vārds un uzvārds] 
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