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VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS 
(PAR ELEKTROPĀRVADES 0,4-20KV LĪNIJU TRAŠU TĪRĪŠANAS PAKALPOJUMU VEIKŠANU) 

 

Rīgā, 20__.gada ___._______________ {!datums ir jādzēš, ja Vienošanās tiks parakstīts ar drošu elektronisko 

parakstu!} 

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 

(turpmāk – Pasūtītājs) 

un [ierakstīt uzņ. formu] "[ierakstīt nosaukumu]" 

(turpmāk – Uzņēmējs) 

Reģistrācijas numurs: 40003857687 

PVN maksātāja numurs: LV40003857687 

 Reģistrācijas numurs: [ierakstīt reģistrācijas numuru] 

PVN  maksātāja numurs: [ierakstīt PVN maksātāja 

numuru vai norādīt "nav"] 

Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1006   Adrese: [ierakstīt juridisko adresi] 

E-pasta adrese: [ierakstīt e-pasta adresi] 

Kredītiestāde: AS "SEB banka"  Kredītiestāde: [ierakstīt kredītiestādes nosaukumu] 

SWIFT kods: UNLALV2X  SWIFT kods: [ierakstīt kredītiestādes SWIFT kodu]   

Konta numurs: LV83UNLA0050008821895  Konta numurs: [ierakstīt kredītiestādes konta numuru]   

kuru pārstāv tās [izvēlēties vai ierakstīt pārstāvi] un 

[izvēlēties vai ierakstīt pārstāvi], kas rīkojas saskaņā ar 

[izvēlēties vai ierakstīt pārstāvības pamatu]; 

 kuru pārstāv tās [ierakstīt pārstāvi vai pārstāvjus], kas 

rīkojas saskaņā ar [izvēlēties vai ierakstīt pārstāvības 

pamatu]; 

turpmāk katrs atsevišķi "Līdzējs", abi kopā "Līdzēji", vienojas par šādiem līguma noteikumiem (turpmāk –

Vienošanās ): 

SPECIĀLIE NOTEIKUMI 

1. Vienošanās priekšmets 

1.1. Uzņēmējs veiks Pasūtītājam elektropārvades 0,4-20kV līniju (turpmāk tekstā – "EPL") trašu tīrīšanu 

[ierakstīt tehniskās daļas nodaļu] (turpmāk tekstā – "Pakalpojums"), bet PASŪTĪTĀJS apmaksās atbilstoši 

šīs Vienošanās noteikumiem izpildīto Pakalpojumu. Pakalpojuma ietvaros veicamo darbu izcenojumi 

norādīti Pielikumā Nr.1. 

1.2. Uzņēmējs veic Pakalpojuma izpildi saskaņā ar Pasūtītāja veiktajiem pasūtījumiem (turpmāk tekstā – 

"Pasūtījums")  

2. Vienošanās cena 

2.1. Kopējā samaksa par veikto Pakalpojumu tiek noteikta līdz [ierakstīt kopsummu cipariem] EUR ([ierakstīt 

kopsummu vārdiem]) bez PVN (turpmāk –Vienošanās cena).  Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts, 

norādīts rēķinos un apmaksāts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem. 

2.2. Vienošanās cena noteikta, ievērojot Pielikumā Nr.1 noteikto darbu izcenojumus. Vienošanās cena ietver 

materiālu, izstrādājumu, iekārtu, darbu, piegādes un transporta izmaksas, visus nodokļus (izņemot PVN) 

un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz Pakalpojuma veikšanu. 

3. Pakalpojuma izpildes termiņš 

3.1. Pasūtītājs Pasūtījumus saskaņā ar šīs Vienošanās  noteikumiem veic no [ierakstīt termiņa sākumu] līdz 

[ierakstīt termiņa beigas] (ieskaitot). Uzņēmējam ir pienākums izpildīt Pasūtījumus, ja tie ir veikti šajā 

punktā norādītajā termiņā. 

{!alternatīva 3.1.punkta redakcijai, dzēšot pirmo rindkopu!} Pasūtītājs Pasūtījumus saskaņā ar šīs 

Vienošanās  noteikumiem veic [ierakstīt termiņu (gadi, mēneši)] laikā no Vienošanās spēkā stāšanas dienas. 

Uzņēmējam ir pienākums izpildīt Pasūtījumus, ja tie ir veikti šajā punktā norādītajā termiņā. 

3.2. {!dzēst, ja nav attiecināms!} Vienošanās, Līdzējiem rakstiski vienojoties, var tikt pagarināta uz [ierakstīt 

termiņu]  uz tiem pašiem noteikumiem. 

4. Vienošanās termiņš 

4.1. Vienošanās stājas spēkā [izvēlēties standarta variantu vai ierakstīt sākuma datumu] un ir spēkā līdz 

Vienošanās noteikto saistību pilnīgai izpildei. 

5. Apakšuzņēmēju piesaistes kārtība 

5.1. Vienošanās ietvaros apakšuzņēmēji netiek piesaistīti. 

{!alternatīvs teksts ar ko var aizstāt iepriekšējo rindkopu!} Attiecībā uz apakšuzņēmēju piesaisti tiek 

piemērota Vienošanās vispārīgo noteikumu 5.nodaļas [izvēlēties apakšuzņēmēju piesaistes kārtību]. 

6. Pilnvarojumi 
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6.1. Vienošanās izpildes nolūkos Līdzēji pilnvaro šādas personas šādu darbību veikšanai: 

6.1.1. Elektroniskajā sistēmā KvikSTEPS no Pasūtītāja puses Pasūtījumu saskaņo [vārds, uzvārds, 

amats], bet no Uzņēmēja puses Pasūtījumu apstiprina [vārds, uzvārds, amats]. 

6.1.2. Uzņēmēja vārdā attālinātas piekļuves un darba tiesības Elektroniskajā sistēmā KvikSTEPS ir 

[vārds, uzvārds, amats], tālrunis: [ierakstīt numuru], e-pasts: [ierakstīt adresi]. 

6.1.3. Pasūtītāja vārdā parakstīt Pakalpojuma izpildes nodošanas-pieņemšanas aktu tiek pilnvarots 

[vārds, uzvārds, amats]. Uzņēmēja vārdā parakstīt Pakalpojuma izpildes nodošanas-pieņemšanas 

aktu tiek pilnvarots [vārds, uzvārds, amats]. Pasūtītājam un Uzņēmēja ir tiesības vienpusēji mainīt 

šajā punktā noteikto pilnvaroto personu, 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzot otram 

Līdzējam uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi vienpusēju rakstisku paziņojumu. 

6.1.4. Par Vienošanās izpildi atbildīgā persona no Pasūtītāja puses: [vārds, uzvārds, amats], tālrunis: 

[ierakstīt numuru], e-pasts: [ierakstīt adresi]. 

6.1.5. Par Vienošanās izpildi atbildīgā persona no Uzņēmēja puses: [vārds, uzvārds, amats], tālrunis: 

[ierakstīt numuru], e-pasts: [ierakstīt adresi]. 

7. Papildu noteikumi 

7.1. Vienošanās speciālie noteikumi papildu atkāpes no Vienošanās vispārīgajiem noteikumiem neparedz. 

{!alternatīvs teksts ar ko var aizstāt iepriekšējo rindkopu!} Līdzēji vienojas par sekojošiem papildu 

nosacījumiem: 

7.1.1. [ierakstīt papildu nosacījumus, noteikumus, jeb atkāpes no Līguma vispārīgajiem noteikumiem]; 

7.1.2. [ierakstīt papildu nosacījumus, noteikumus, jeb atkāpes no Līguma vispārīgajiem noteikumiem]. 

8. Vienošanās pielikumi 

8.1. Pielikums Nr. 1 – Pakalpojuma ietvaros veicamo darbu izcenojumi. 

8.2. Pielikums Nr. 2 – Informācija par elektrolīnijas trašu tīrīšanu. 

8.3. Pielikums Nr.3 – Atteikums par AS "SADALES TĪKLS" elektrolīniju trašu tīrīšanas darbu veikšanu 

nekustamajā īpašumā. 

8.4. Pielikums Nr. 4 – Darbu izpildes apraksts un tehniskie noteikumi. 

8.5. Pielikums Nr. 5 – Apliecinājums par zemes īpašnieku brīdināšanu. 

8.6. Pielikums Nr.6 – Defektu akta forma. 

8.7. Pielikums Nr. 7 – Fizisko personu datu apstrādes noteikumi. 

8.8. Pielikums Nr.8 – IT drošības noteikumi. 

8.9. {!sekojošie pielikumi ir papildu pielikumi, kas ir jādzēš, ja tie uz Vienošanos nav attiecināmi!} 

8.10. Pielikums Nr. 9 – Apakšuzņēmēju saraksts. 

8.11. [ierakstīt jebkādus nepieciešamos papildu pielikumus]. 

9. Līdzēju paraksti 

9.1. Parakstot šos Vienošanās speciālos noteikumus, Līdzēji piekrīt Vienošanās vispārīgajiem noteikumiem un 

Vienošanās pielikumiem to pievienotajā redakcijā. 

9.2. Vienošanās kopā ar pielikumiem parakstīta divos eksemplāros, katra uz [ierakstīt kopējo lapu skaitu] 

lapām, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks 

spēks. 

{!alternatīvs teksts ar ko var aizstāt iepriekšējo rindkopu!} Vienošanās kopā ar pielikumiem 

parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Uzņēmējs ar drošu elektronisku parakstu 

parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanās vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās 

parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: [izvēlēties vai ierakstīt e-pasta adresi] . Vienošanās 

parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

 

Pasūtītājs   Uzņēmējs  

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 

 

[ierakstīt uzņ. formu] [ierakstīt nosaukumu] 

 

 

________________________________ 

 [izvēlēties vai ierakstīt pārstāvi]  

 

________________________________ 

[ierakstīt pārstāvi] 

 

 

________________________________ 

 [izvēlēties vai ierakstīt pārstāvi]  

 

 

________________________________ 

[ierakstīt pārstāvi] 
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PIELIKUMS Nr.1 

 

PAKALPOJUMA IETVAROS VEICAMO DARBU IZCENOJUMI  

(atbilstoši Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam) 
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PIELIKUMS Nr.9  

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS 

 


