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SADARBĪBAS LĪGUMS 

/par projekta "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas modernizācija" 

Nr. 1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/002 darbības "Atbilstošu tehnisko parametru sadales pieslēgumu izveide 

atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanai" īstenošanu/ 

Rīgā            Nr. ______ 

Līguma datums skatāms laika zīmogā 
 

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" (turpmāk – Operators) 

juridiskā adrese Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 

reģistrācijas Nr. 40003857687 

Kontaktinformācija 

tālruņa Nr.  

elektroniskā pasta adrese  

                                   (turpmāk – Pieprasītājs) 

reģistrācijas Nr.  

juridiskā adrese  

Kontaktinformācija 

tālruņa Nr.  

elektroniskā pasta adrese  

turpmāk Operators un Pieprasītājs atsevišķi saukts "Puse", bet kopā – "Puses", 

ņemot vērā, ka: 

- saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 15. novembra noteikumiem Nr. 726 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un 

noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.5.i. investīcijas 

"Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – Noteikumi Nr. 726) 

1.2.1.5.i. investīcijas "Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija" (turpmāk – 1.2.1.5.i. investīcija) 

mērķis ir nodrošināt finansējumu no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma elektroenerģijas 

pārvades un sadales sistēmu modernizācijas reformas komponentei, kas ietver, citastarp, elektrisko transportlīdzekļu un 

izkliedētās ģenerācijas pieslēgšanai atbilstošas un efektīvas elektrotīkla infrastruktūras izveidei; 

- atbilstoši Noteikumu Nr. 726 6.1.2. un 6.2. apakšpunktam Operatoram 1.2.1.5.i. investīcijas ietvaros līdz 2026. gada 

31. augustam ir jāizveido 2060 (divi tūkstoši sešdesmit) darba kārtībā esoši pieslēgumpunkti, no kuriem 30 % jeb 618 

(seši simti astoņpadsmit) izveidojami līdz 2025. gada 31. decembrim, tam atvēlot daļu no Noteikumu Nr. 726 

21.2. apakšpunktā noteiktā Operatoram pieejamā 1.2.1.5.i. investīcijas kopējā finansējuma apmēra; 

- ar Ekonomikas ministrijas 2022. gada 23. decembra lēmumu Nr. 3.11-8/2022/1948 ir apstiprināts Operatora projekta 

Nr. 1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/002 "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas modernizācija" (turpmāk – 

Projekts) iesniegums, tajā skaitā arī par darbības "Atbilstošu tehnisko parametru sadales pieslēgumu izveide 

atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanai" īstenošanu; 

- lai nodrošinātu Projekta īstenošanas rezultātu izmantošanu, Operatoram, pamatojoties uz Noteikumu Nr. 726 

19. punktu, jānodrošina veicamo aktivitāšu koordināciju ar elektrisko transportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras 

pasūtītājiem, kuri veiks elektrisko transportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidi, kas paredzēta, lai pieslēgtos 

1.2.1.5.i. investīcijas ietvaros izbūvētam darba kārtībā esošam elektrisko transportlīdzekļu uzlādes pieslēgumpunktam 

(turpmāk – pieslēgumpunkts); 

- Operatora mājas lapā publicētajos noteikumos "Noteikumi publiski pieejamu elektrisko transportlīdzekļu uzlādes 

pieslēgumpunktu ierīkošanai un turpmākai uzturēšanai projekta "Atbilstošu tehnisko parametru sadales pieslēgumu 

izveide AER izmantošanas veicināšanai" ietvaros" noteikta kārtība un nosacījumi pieslēgumpunktu ierīkošanai un 

turpmākai uzturēšanai darba kārtībā Projekta ietvaros; 

- starp Operatoru un Ekonomikas ministriju noslēgts līgums par Projekta īstenošanu un finansējuma saņemšanu 

(turpmāk – Vienošanās), 

bez viltus, maldības vai spaidiem noslēdz šāda satura līgumu par sadarbību Projekta darbības "Atbilstošu tehnisko 

parametru sadales pieslēgumu izveide atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanai" īstenošanai (turpmāk – 

Līgums): 

 

 
1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Līgums nosaka Pušu sadarbības principus, tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī saziņu Projekta darbības 
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"Atbilstošu tehnisko parametru sadales pieslēgumu izveide atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanai" 

ietvaros veicamo aktivitāšu koordinēšanai, lai nodrošinātu efektīvu 1.2.1.5.i. investīcijas mērķa un uzraudzības rādītāju 

sasniegšanu atbilstoši Līguma noteikumiem, tajā skaitā noteikumus Līguma noslēgšanai, grozīšanai vai izbeigšanai. 

1.2. Noslēdzot Līgumu, Puses apliecina, ka ir pilnībā iepazinušās ar tajā ietvertajiem noteikumiem, saprot tos un atzīst 

par saistošiem Līguma izpildē. 

1.3. Pieprasītājs, kas Noteikumu Nr. 726 izpratnē, uzskatāms par elektrisko transportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras 

pasūtītāju un veiks publiski pieejamas elektrisko transportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras (turpmāk – EAUS 

infrastruktūra) izveidi, publiski pieejamu elektrisko transportlīdzekļu uzlādes iekārtu (turpmāk – EAUS iekārta) 

pieslēdzot 1.2.1.5.i. investīcijas ietvaros izbūvētajam elektroenerģijas sadales sistēmas pieslēgumam (turpmāk – EAUS 

pieslēgums), noslēdzot Līgumu, apliecina, ka nepastāv šķēršļi (tajā skaitā apgrūtinājumi, aizliegumi utt.), kas liegtu 

Pieprasītājam ierīkot EAUS infrastruktūru, kas nepieciešama ne tikai darba kārtībā esošas EAUS iekārtas uzstādīšanai 

ne vēlāk kā līdz 2026. gada 30. aprīlim, bet arī tās ekspluatācijai vismaz līdz 2031. gada 31. decembrim. Šajā punktā 

noteiktais apliecinājums attiecināms arī uz Līguma grozījumu izdarīšanu, ja tas skar jaunu pieslēgumpunktu ierīkošanu. 

1.4. Līgumā tiek lietoti Noteikumos Nr. 726 un Līgumā papildus atrunātie termini. 

2. Līguma priekšmets 

2.1. Puses vienojas sadarboties pieslēgumpunktu ierīkošanai Līguma 1. pielikumā norādītajās adresēs Līguma 

1. pielikumā noteiktajos pieslēgumpunktu ierīkošanas termiņos, Līguma izpildē ievērojot normatīvo aktu prasības un 

Līguma noteikumus, kā arī savā darbībā ievērojot labas prakses principus un ētikas pamatprincipus. 

2.2. Līguma ietvaros veicamo aktivitāšu īstenošanas termiņš ir: 

2.2.1. pieslēgumpunktu ierīkošanai – ne vēlāk kā līdz 2026. gada 30. aprīlim; 

2.2.2. pieslēgumpunktu uzturēšanai darba kārtībā – vismaz līdz 2031. gada 31. decembrim. 

3. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība 

Operatoram: Pieprasītājam: 

3.1. Līguma uzsākšana un pieslēgumpunktu ierīkošanas termiņi 

3.1.1. 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no attiecīgās 

adreses iekļaušanas Līguma 1. pielikumā, tas ir, pēc 

Līguma vai attiecīgo Līguma grozījumu abpusējas 

parakstīšanas dienas, Operators uzsāk Līgumā noteiktos 

EAUS pieslēguma projektēšanas (arī tehniskā risinājuma 

izstrādes) un izbūves darbus, attiecīgi par to noslēdzot 

līgumu ar būvkomersantu, kas ir izvēlēts iepirkuma 

procedūrā saskaņā ar atklātiem, vienlīdzīgiem un 

objektīviem kritērijiem. 

3.1.2. Operators EAUS pieslēgumu ierīkošanu nodrošina 

Līguma 1. pielikumā norādītajās adresēs un termiņos. 

3.1.3. EAUS pieslēgumu ierīkošana tiek pabeigta ne 

vēlāk kā līdz 2026. gada 30. aprīlim. 

3.1.4. 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no attiecīgās 

adreses iekļaušanas Līguma 1. pielikumā, tas ir, pēc 

Līguma vai attiecīgo Līguma grozījumu abpusējas 

parakstīšanas dienas, Pieprasītājs uzsāk Līgumā noteiktos 

EAUS iekārtas uzstādīšanai nepieciešamās EAUS 

infrastruktūras projektēšanas un izbūves darbus, tajā skaitā 

nepieciešamības gadījumā piesaistot darbu veikšanai 

būvkomersantu, kas tiek izvēlēts iepirkuma procedūrā 

saskaņā ar atklātiem, vienlīdzīgiem un objektīviem 

kritērijiem. 

3.1.5. Pieprasītājs EAUS iekārtas uzstādīšanai 

nepieciešamās EAUS infrastruktūras ierīkošanu nodrošina 

Līguma 1. pielikumā norādītajās adresēs un termiņos, bet 

ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no EAUS pieslēguma 

ierīkošanas pabeigšanas, vienlaikus ievērojot to, ka EAUS 

iekārtas pieslēgšana EAUS pieslēgumam tiek pabeigta ne 

vēlāk kā līdz 2026. gada 30. aprīlim. 

3.2. Pieslēgumpunktu projektēšana 

3.2.1. Operators 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no 

Līguma 3.2.4. punktā noteiktā pieteikuma saņemšanas 

dienas izsniedz Pieprasītājam vispārējās tehniskās 

prasības EAUS iekārtas uzstādīšanai nepieciešamās 

EAUS infrastruktūras ierīkošanai. Ja šo tehnisko prasību 

izstrāde ir komplicēta un to sagatavošanai nepieciešams 

ilgāks laika periods vai Pieprasītājs pieteikumā 

Operatoram nav iesniedzis visu nepieciešamo 

informāciju, par tehnisko prasību izsniegšanas termiņu 

Operators rakstveidā informē Pieprasītāju 10 (desmit) 

kalendāro dienu laikā no Līguma 3.2.4. punktā noteiktā 

pieteikuma saņemšanas. 

3.2.2. Ja EAUS pieslēguma ierīkošanai ir nepieciešams 

veikt izbūves darbus, tad Operators nodrošina 

Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) lietas 

izveidošanu un atbilstoši būvniecību reglamentējošiem 

normatīvajiem aktiem iesniedz būvniecības ieceres 

realizācijai nepieciešamo informāciju un dokumentus 

BIS, kā arī nodrošina nepieciešamo darbību veikšanu 

būvniecības ieceres saskaņošanai. 

3.2.4. Pieprasītājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no 

attiecīgās adreses iekļaušanas Līguma 1. pielikumā, tas ir, 

pēc Līguma vai attiecīgo Līguma grozījumu abpusējas 

parakstīšanas dienas, elektroniski iesniedz pieteikumu 

https://saskano.sadalestikls.lv/, lai noskaidrotu, vai EAUS 

iekārtas uzstādīšanai nepieciešamās EAUS infrastruktūras 

ierīkošanas darbi neskar Operatora infrastruktūru. 

3.2.5. Ja EAUS iekārtas uzstādīšanai nepieciešamās EAUS 

infrastruktūras (tajā skaitā, bet ne tikai atbilstošu ceļa zīmju 

uzstādīšanai, stāvvietu ierīkošanai) ierīkošanai ir 

nepieciešams veikt izbūves darbus, tad Pieprasītājs 

nodrošina BIS lietas izveidošanu un atbilstoši būvniecību 

reglamentējošiem normatīvajiem aktiem iesniedz 

būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamo informāciju 

un dokumentus BIS, kā arī nodrošina nepieciešamo darbību 

veikšanu būvniecības ieceres saskaņošanai. 

3.2.6. Pieprasītājs apņemas 5 (piecu) kalendāro dienu laikā 

pēc BIS lietas izveidošanas rakstiski informēt Operatoru 

par BIS lietas numuru, kā arī nodrošināt Operatoram 

piekļuvi BIS izveidotajai lietai tiešsaistē skatīšanās režīmā. 

https://saskano.sadalestikls.lv/
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3.2.3. Ja būvprojekta izstrādes un/vai saskaņošanas 

procesā rodas neparedzēti šķēršļi (piemēram, upes, ezeri, 

purvi, autoceļi, dzelzceļa līnijas, aizsargājamās 

teritorijas, būves un citi objekti) un apstākļi (piemēram, 

normatīvajos aktos noteikti ierobežojumi, zemes 

īpašnieku un/vai inženiertīklu turētāju/īpašnieku 

atteikums saskaņot būvprojektu vai to izvirzītās būtiskas 

prasības, kuru izpilde ir apgrūtināta, un citi apstākļi), kas 

būtiski ietekmē izvēlēto tehnisko risinājumu un attiecīgi 

arī palielina EAUS pieslēguma projektēšanas izmaksu 

apmēru, kas pārsniedz Projekta darbības "Atbilstošu 

tehnisko parametru sadales pieslēgumu izveide 

atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanai" 

īstenošanai apstiprinātās izmaksas, tad attiecīgā adrese 

tiek izslēgta no Līguma 1. pielikuma, par ko Operators 

informē Pieprasītāju 10 (desmit) kalendāro dienu laikā 

no šādu apstākļu konstatēšanas un Puses veic 

nepieciešamos grozījumus Līgumā. Šajā punktā 

noteiktajā gadījumā Pieprasītājam ir tiesības turpināt 

EAUS pieslēguma ierīkošanu atbilstoši Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021. gada 

3. jūnija lēmumam Nr. 1/8 "Sistēmas pieslēguma 

noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai" (turpmāk – 

SPRK noteikumi), ja vien Puses nevienojas citādi. 

3.2.7. Ja Pieprasītājs konstatē, ka EAUS iekārtas 

uzstādīšanai nav nepieciešams veikt projektēšanas darbus, 

tad Pieprasītājs par to rakstveidā nekavējoties, bet ne vēlāk 

kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no šāda fakta 

konstatēšanas informē Operatoru. 

3.2.8. Ja būvprojekta izstrādes un/vai saskaņošanas procesā 

rodas neparedzēti šķēršļi (piemēram, upes, ezeri, purvi, 

autoceļi, dzelzceļa līnijas, aizsargājamās teritorijas, būves 

un citi objekti) un apstākļi (piemēram, normatīvajos aktos 

noteikti ierobežojumi, zemes īpašnieku un/vai inženiertīklu 

turētāju/īpašnieku atteikums saskaņot būvprojektu vai to 

izvirzītās būtiskās prasības, kuru izpilde ir apgrūtināta, un 

citi apstākļi), kas būtiski ietekmē izvēlēto tehnisko 

risinājumu un attiecīgi arī palielina EAUS iekārtas 

uzstādīšanai nepieciešamās EAUS infrastruktūras 

projektēšanas izmaksu apmēru, Pieprasītājs 10 (desmit) 

kalendāro dienu laikā no šo apstākļu konstatēšanas 

rakstveidā informē Operatoru, elektroniski iesniedzot 

aizpildītu Līguma 2. pielikumu, tajā skaitā nepieciešamības 

gadījumā norādot pamatojumu EAUS pieslēguma 

ierīkošanas darbu apturēšanai un attiecīgās adreses 

izslēgšanai no Līguma 1. pielikuma. 

3.2.9. Ja Līguma 3.2.8. punktā noteiktajā gadījumā 

attiecīgā adrese tiek izslēgta no Līguma 1. pielikuma pēc 

Pieprasītāja iniciatīvas, tad Pieprasītājs sedz Operatoram 

visas izmaksas, kas saistītas ar EAUS pieslēguma 

ierīkošanu un radušās līdz attiecīgo Līguma grozījumu 

noslēgšanai. 

3.3. Pieslēgumpunktu izbūve 

3.3.1. Gadījumos, kad EAUS pieslēguma ierīkošanai ir 

nepieciešams veikt izbūves darbus, Operators 5 (piecu) 

darba dienu laikā  pēc projektēšanas darbu pabeigšanas 

rakstveidā informē Pieprasītāju par izbūves darbu 

uzsākšanas termiņu. 

3.3.2. Pirms EAUS pieslēguma ierīkošanas būvdarbu 

veikšanas Operatoram ir pienākums saņemt visas 

normatīvajos aktos noteiktās atļaujas, kas nepieciešamas 

būvdarbu uzsākšanai, tajā skaitā BIS nepieciešamās 

atzīmes. Operators uzsāk EAUS pieslēguma izbūvi pēc 

Pieprasītāja projekta EAUS iekārtas uzstādīšanai 

nepieciešamās EAUS infrastruktūras ierīkošanai 

saskaņošanas (ja projektēšanas darbi ir nepieciešami) , 

ko pēc Līguma 3.3.9. punktā noteiktās informācijas 

saņemšanas Operators pārbauda BIS. 

3.3.3. Ja atbilstoši izstrādātajam būvprojektam ir 

nepieciešama priekšdarbu veikšana, bez kuriem nav 

iespējama EAUS pieslēguma ierīkošana, šos darbus veic 

Pieprasītājs par saviem līdzekļiem Operatora noteiktajā 

termiņā, par ko Operators 10 (desmit) kalendāro dienu 

laikā no būvprojekta saskaņošanas pabeigšanas informē 

Pieprasītāju. Ja Pieprasītājs atsakās no priekšdarbu 

veikšanas, tad attiecīgā adrese tiek izslēgta no Līguma 

1. pielikuma. Ja adrese tiek izslēgta no Līguma 

1. pielikuma pēc Pieprasītāja lūguma, tad Pieprasītājs 

sedz visas izmaksas, kas saistītas ar EAUS pieslēguma 

ierīkošanu un Operatoram radušās līdz attiecīgo Līguma 

grozījumu noslēgšanai. Ja Pieprasītājs konstatē 

objektīvus šķēršļus priekšdarbu veikšanai Operatora 

noteiktajā termiņā, tad Operators pēc attiecīgās 

informācijas saņemšanas no Pieprasītāja nosaka jaunu 

termiņu priekšdarbu veikšanai. 

3.3.4. Ja EAUS pieslēguma izbūves laikā tiek konstatēti 

neparedzēti apstākļi (piemēram, trešās personas rada 

3.3.9. Gadījumos, kad EAUS iekārtas uzstādīšanai 

nepieciešamās EAUS infrastruktūras ierīkošanai ir 

nepieciešams veikt izbūves darbus, Pieprasītājs 5 (piecu) 

darba dienu laikā pēc projektēšanas darbu pabeigšanas 

rakstveidā informē Operatoru par izbūves darbu uzsākšanu. 

3.3.10. Pirms EAUS iekārtas uzstādīšanai nepieciešamās 

EAUS infrastruktūras ierīkošanas būvdarbu veikšanas 

Pieprasītājam ir pienākums saņemt visas normatīvajos 

aktos noteiktās atļaujas, kas nepieciešamas būvdarbu 

uzsākšanai, tajā skaitā BIS nepieciešamās atzīmes. 

3.3.11. Ja EAUS iekārtas uzstādīšanai nepieciešamās 

EAUS infrastruktūras ierīkošanas laikā tiek konstatēti 

neparedzēti apstākļi (piemēram, trešās personas rada 

šķēršļus EAUS iekārtas uzstādīšanai nepieciešamās EAUS 

infrastruktūras ierīkošanai, izstrādātā būvprojekta 

realizācijai, būvdarbu laikā tiek atklāti apstākļi, kas liedz 

turpināt būvdarbus), kas ietekmē izvēlēto tehnisko 

risinājumu, kā rezultātā palielinās būvdarbu izmaksas, 

Pieprasītājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no šo 

apstākļu konstatēšanas rakstveidā informē Operatoru, 

elektroniski iesniedzot aizpildītu Līguma 2. pielikumu, tajā 

skaitā nepieciešamības gadījumā norādot pamatojumu 

EAUS pieslēguma ierīkošanas darbu apturēšanai un 

attiecīgās adreses izslēgšanai no Līguma 1. pielikuma. 

3.3.12. Ja Līguma 3.3.11. punktā noteiktajā gadījumā 

attiecīgā adrese tiek izslēgta no Līguma 1. pielikuma pēc 

Pieprasītāja iniciatīvas, tad Pieprasītājs sedz Operatoram 

visas izmaksas, kas saistītas ar EAUS pieslēguma 

ierīkošanu un radušās līdz attiecīgo Līguma grozījumu 

noslēgšanai. Šajā punktā noteiktajā gadījumā Pieprasītājam 

ir tiesības turpināt EAUS pieslēguma ierīkošanu atbilstoši 

SPRK noteikumiem, ja vien Puses nevienojas citādi. 

3.3.13. Ja EAUS iekārtas uzstādīšanai nepieciešamās 

EAUS infrastruktūras būvdarbu laikā tiek konstatēti 
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šķēršļus EAUS pieslēguma ierīkošanai, izstrādātā 

būvprojekta realizācijai, būvdarbu laikā tiek atklāti 

apstākļi, kas liedz turpināt būvdarbus), kas palielina 

EAUS pieslēguma būvdarbu izmaksu apmēru, kas 

pārsniedz Projekta darbības "Atbilstošu tehnisko 

parametru sadales pieslēgumu izveide atjaunojamo 

energoresursu izmantošanas veicināšanai" īstenošanai 

apstiprinātās izmaksas, tad EAUS pieslēgums tiek 

izslēgts no Līguma 1. pielikuma, par ko Operators 

informē Pieprasītāju 10 (desmit) kalendāro dienu laikā 

no šādu apstākļu konstatēšanas un Puses veic 

nepieciešamos grozījumus Līgumā. Šajā punktā 

noteiktajā gadījumā Pieprasītājam ir tiesības turpināt 

EAUS pieslēguma ierīkošanu atbilstoši SPRK 

noteikumiem, ja vien Puses nevienojas citādi. 

3.3.5. Ja EAUS pieslēguma būvdarbu laikā tiek 

konstatēti Līguma 3.3.4. punktā minētie apstākļi un 

Pieprasītājs piekrīt turpināt EAUS pieslēguma 

ierīkošanu atbilstoši SPRK noteikumiem, tad Pieprasītājs 

sedz EAUS pieslēguma ierīkošanas izmaksas 

(pieslēguma maksu), tajā skaitā izmaksas par jau 

veiktajiem darbiem, saskaņā ar SPRK noteikumos 

noteikto pieslēguma maksas noteikšanas un samaksas 

kārtību. Savukārt ja Pieprasītājs nevēlas turpināt EAUS 

pieslēguma ierīkošanu, tad Pieprasītājs sedz visas 

izmaksas, kas saistītas ar EAUS pieslēguma ierīkošanu 

un Operatoram radušās līdz attiecīgo Līguma grozījumu 

noslēgšanai. 

3.3.6. Ja Operators konstatē apstākļus, kas kavē EAUS 

pieslēguma ierīkošanu Līguma 1. pielikumā norādītajā 

termiņā, tad Operators par to informē Pieprasītāju, 

vienlaikus nosūtot Pieprasītājam parakstīšanai 

grozījumus Līgumā. 

3.3.7. Pēc EAUS pieslēguma ierīkošanas un nodošanas 

ekspluatācijā Operators slēdz BIS lietu un 10 (desmit) 

kalendāro dienu laikā rakstveidā informē Pieprasītāju 

par EAUS pieslēguma ierīkošanas pabeigšanu un nosūta 

Pieprasītājam uz Pieprasītāja norādīto elektroniskā pasta 

adresi Pieslēguma līgumu parakstīšanai. Pieprasītājam 

tiek nosūtīts Pieslēguma līgums kopā ar rēķinu EAUS 

iekārtas pieslēgšanas EAUS pieslēgumam izmaksu 

(pieslēguma maksas) segšanai. Turpmākā 

pieslēgumpunkta ierīkošana notiek saskaņā ar 

Pieslēguma līguma noteikumiem. 

3.3.8. Ja Operators pēc Līguma 3.3.14. punktā minētās 

informācijas saņemšanas un izvērtēšanas konstatē, ka 

EAUS iekārtas uzstādīšanai nepieciešamās EAUS 

infrastruktūras ierīkošanas būvdarbus objektīvu iemeslu 

dēļ nav iespējams pabeigt Līguma 3.1.5. punktā 

noteiktajā 6 (sešu) mēnešu laikā no EAUS pieslēguma 

ierīkošanas pabeigšanas, Operators sagatavo grozījumus 

Līguma 1. pielikumā, nosakot jaunu izpildes termiņu, un 

nosūta tos Pieprasītājam parakstīšanai. 

Līguma 3.3.11. punktā minētie apstākļi un Pieprasītājs 

piekrīt turpināt EAUS pieslēguma ierīkošanu atbilstoši 

SPRK noteikumiem, tad Pieprasītājs sedz EAUS 

pieslēguma ierīkošanas izmaksas (pieslēguma maksu), tajā 

skaitā izmaksas par jau veiktajiem darbiem, saskaņā ar 

SPRK noteikumos noteikto pieslēguma maksas noteikšanas 

un samaksas kārtību. Savukārt ja Pieprasītājs nevēlas 

turpināt EAUS pieslēguma ierīkošanu, tad Pieprasītājs sedz 

visas izmaksas, kas saistītas ar EAUS pieslēguma 

ierīkošanu un Operatoram radušās līdz attiecīgo Līguma 

grozījumu noslēgšanai. 

3.3.14. Ja Pieprasītājs konstatē apstākļus, kas kavē EAUS 

iekārtas uzstādīšanai nepieciešamās EAUS infrastruktūras 

ierīkošanu Līguma 1. pielikumā norādītajā termiņā, tad 

Pieprasītājs nekavējoties par to informē Operatoru, 

aizpildot Līguma 2. pielikumu, ko elektroniski iesniedz 

Operatoram ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas 

pirms Līguma 1. pielikumā noteiktā termiņa beigām.  

3.3.15. Pieprasītājs pēc EAUS iekārtas uzstādīšanai 

nepieciešamās EAUS infrastruktūras ierīkošanas 

pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā slēdz BIS lietu. 

3.3.16. Pieprasītājam ir pienākums ne vēlāk kā 30 

(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pieslēguma līguma 

saņemšanas atbilstoši Līguma 3.3.7. punktam noslēgt ar 

Operatoru Pieslēguma līgumu (tas ir, apstiprināt 

Pieslēguma līgumu www.e-st.lv vai apmaksāt Operatora 

izrakstīto rēķinu EAUS iekārtas pieslēgšanas EAUS 

pieslēgumam izmaksu (pieslēguma maksas) segšanai). 

EAUS iekārtas pieslēgšana pie EAUS pieslēguma notiek 

saskaņā ar Pieslēguma līguma noteikumiem. 

3.3.17. Līguma 3.3.4 un 3.3.6. punktā noteiktajos 

gadījumos Pieprasītājam ir pienākums parakstīt Līguma 

grozījumus 3 (trīs) darba dienu laikā un iesniegt 

Operatoram. 

 

3.4. Sistēmas pakalpojumu līgums un pieslēgumpunktu ekspluatācija 

3.4.1. Ja Pieprasītājs pieslēguma līgumā noteiktajā 

termiņā nepaziņo par savu elektroietaišu, tajā skaitā 

EAUS iekārtas, sagatavošanu sprieguma saņemšanai vai 

to faktiski nav veicis, tad Operatoram ir tiesības noteikt 

sistēmas pakalpojumu izmantošanas nosacījumus līdz 

Pieprasītāja elektroietaišu, tajā skaitā EAUS iekārtas, 

sagatavošanai sprieguma saņemšanai, tas ir, līdz EAUS 

iekārtas pieslēgšanai pie EAUS pieslēguma, par ko tiek 

noslēgts attiecīgs sistēmas pakalpojumu līgums. 

3.4.7. Ja Pieprasītājs pieslēguma līgumā noteiktajā termiņā 

nepaziņo par savu elektroietaišu, tajā skaitā EAUS iekārtas, 

sagatavošanu sprieguma saņemšanai vai to faktiski nav 

veicis, tad Pieprasītājam ir pienākums ievērot Operatora 

noteiktos sistēmas pakalpojumu izmantošanas nosacījumus 

līdz Pieprasītāja elektroietaišu, tajā skaitā EAUS iekārtas, 

sagatavošanai sprieguma saņemšanai, tas ir, līdz EAUS 

iekārtas pieslēgšanai pie EAUS pieslēguma, par ko tiek 

noslēgts attiecīgs sistēmas pakalpojumu līgums. 

http://www.e-st.lv/
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3.4.2. Operators 5 (piecu) darba dienu laikā pēc EAUS 

iekārtas pieslēgšanas EAUS pieslēgumam un 

elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta 

uzstādīšanas uz Pieprasītāja norādīto elektroniskā pasta 

adresi (vai nu EAUS pieslēguma pieteikumā norādīto 

vai esoša sistēmas pakalpojuma līguma gadījumā – uz 

šajā līgumā norādīto) nosūta Pieprasītājam paziņojumu 

par sistēmas pakalpojuma līguma (vai esošā līguma 

grozījumu) pieejamību Operatora klientu portālā, kas 

stājas spēkā ar paziņojuma nosūtīšanas dienu. 

3.4.3. Operators nodrošina ierīkotā EAUS pieslēguma 

uzturēšanu Līguma 1. pielikumā norādītajās adresēs 

vismaz līdz 2031. gada 31. decembrim. 

3.4.4. Operators neatbild par Pieprasītāja vai tā izvēlēto 

sadarbības partneru sniegto pakalpojumu kvalitāti un 

atbilstību normatīvajiem aktiem. 

3.4.5. Operators nodrošina EAUS pieslēguma 

pakalpojumu saskaņā ar elektroenerģijas lietošanu un 

tirdzniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. 

3.4.6. Operators bez iepriekšēja brīdinājuma ir tiesīgs 

pārbaudīt pieslēgumpunkta darbību. Ja pārbaudes laikā 

Operators konstatē, ka Līguma 1. pielikumā norādītajās 

adresēs ir demontētas pirms tam uzstādītās un EAUS 

pieslēgumam pieslēgtās EAUS iekārtas vai tās nav darba 

kārtībā esošas, vai arī netiek nodrošināta EAUS iekārtu 

publiska pieejamība, tajā skaitā, bet ne tikai ir noteikti 

tādi EAUS iekārtu un/vai EAUS infrastruktūras 

autentifikācijas, izmantošanas vai maksājuma 

nosacījumi uzlādes pakalpojuma saņemšanai, kas ir 

diskriminējoši, izmaksu ziņā nesamērīgi, vai piekļuve 

EAUS iekārtai un tās izmantošana nav efektīva, 

Operators pieprasa skaidrojumu Pieprasītājam par 

pārbaudes laikā konstatētajiem faktiem un norāda 

termiņu trūkumu novēršanai, ja Puses nevienojas 

citādāk. Ja Operators konstatē atkārtotu pārkāpumu 

saistībā ar EAUS iekārtu diskriminējošu autentifikācijas, 

izmantošanas vai maksājuma nosacījumu noteikšanu, 

Operatoram ir tiesības liegt vai uzdot par pienākumu 

mainīt noteiktos nosacījumus. 

3.4.8. Sistēmas pakalpojumu līgums par 

pieslēgumpunktiem Līguma 1. pielikumā minētajās adresēs 

tiek slēgts vai tiek izdarīti grozījumi esošajā sistēmas 

pakalpojumu līgumā, ar Pieprasītāju vai pēc Pieprasītāja 

sniegtās informācijas ar Pieprasītāja izvēlētu sadarbības 

partneri (piemēram, EAUS iekārtu pakalpojumu sniedzēju). 

Pieprasītājam ir pienākums sadarbības partnera izvēli veikt 

atbilstoši normatīvajiem aktiem saskaņā ar atklātiem, 

vienlīdzīgiem un objektīviem kritērijiem. Ja Pieprasītāja 

sadarbības partneris atsakās no sistēmas pakalpojumu 

saņemšanas attiecīgajā pieslēgumpunktā Līguma 

1. pielikumā norādītajā adresē, tad Pieprasītājs piekrīt, ka 

Pieprasītājs kļūst par sistēmas lietotāju pieslēgumpunktā 

Līguma 1. pielikumā norādītajā adresē ar nākamo dienu 

pēc Pieprasītāja sadarbības partnera līguma tiesisko 

attiecību izbeigšanu, par ko tiek noslēgts jauns sistēmas 

pakalpojumu līgums vai izdarīti grozījumi esošajā sistēmas 

pakalpojumu līgumā. Pieprasītājam ir tiesības izvēlēties 

jaunu sadarbības partneri, par ko informē Operatoru, bet 

Pieprasītājs turpina sistēmas pakalpojumu saņemšanu līdz 

brīdim, kad jaunais sadarbības partneris uzsāk sistēmas 

pakalpojumu saņemšanu attiecīgajā pieslēgumpunktā. 

3.4.9. Pieprasītājs vismaz līdz 2031. gada 31. decembrim 

nodrošina, ka EAUS iekārta un tās ekspluatācijai 

nepieciešamā EAUS infrastruktūra ir publiski pieejama bez 

laika ierobežojuma (brīva piekļuve jebkurā diennakts laikā 

24/7) elektrisko transportlīdzekļu uzlādei. 

3.4.10. Pieprasītājs ir tiesīgs noteikt dažādus EAUS iekārtu 

un/vai EAUS infrastruktūras autentifikācijas, izmantošanas 

vai maksājuma nosacījumus uzlādes pakalpojuma 

saņemšanai, ievērojot, ka tiem jābūt nediskriminējošiem, 

izmaksu ziņā samērīgiem, piekļuvei un tās izmantošanai 

jābūt efektīvai. 

3.4.11. Pieprasītājam ir pienākums saglabāt īpašuma, 

apbūves vai valdījuma (tajā skaitā nomas) tiesības uz 

kadastra objektu, uz kura ierīkota EAUS iekārta un tās 

ekspluatācijai nepieciešamā EAUS infrastruktūra, vismaz 

līdz 2031. gada 31. decembrim. 

3.4.12. Pieprasītājs nodrošina darba kārtībā esošas EAUS 

iekārtas un tās ekspluatācijai nepieciešamās EAUS 

infrastruktūras uzturēšanu Līguma 1. pielikumā norādītajās 

adresēs vismaz līdz 2031. gada 31. decembrim. Ja 

Pieprasītājs nenodrošina šajā punktā minētos uzturēšanas 

(saglabāšanas) pasākumus, Pieprasītājs sedz Operatoram 

visus zaudējumus saskaņā ar Operatora izrakstīto rēķinu, 

kas tam radušies Vienošanās izpildes ietvaros. 

3.4.13. Pieprasītājs nodrošina, ka EAUS iekārtai tiek 

veiktas visas nepieciešamās apkopes un remontdarbus 

saskaņā ar EAUS iekārtas ekspluatācijas instrukcijās 

noteikto. Pieprasītājam ir pienākums nodrošināt, ka EAUS 

iekārtas apkopes nav ilgākas par 3 (trīs) stundām, ja vien 

attiecīgās EAUS iekārtas ekspluatācijas instrukcijas prasību 

ievērošanai ir nepieciešams ilgāks laiks. 

3.4.14. Par EAUS iekārtu plānotajiem remonta darbiem 

Pieprasītājs informē Operatoru vismaz 5 (piecas) darba 

dienas pirms šo darbu veikšanas. Ja plānoto remonta darbu 

veikšanai ir nepieciešama Operatora elektroietaišu 

atslēgšana uz savstarpēji noteiktās piederības robežas, 

pārtraucot elektroapgādi uz noteiktu laiku, tad Pieprasītājs 

Operatoram atslēgumu pieprasa 10 (desmit) darba dienas 

pirms plānoto remonta darbu veikšanas. Operators 

atslēgšanas un pieslēgšanas elektroenerģijas sadales 

sistēmai veic saskaņā ar Operatora pakalpojumu cenrādi 



 

6 

V1_02_2023 

(pieejams Operatora mājas lapā). 

3.4.15. Pieprasītājs visā EAUS iekārtas un EAUS 

infrastruktūras ekspluatācijas laikā, sniedzot pakalpojumu 

patērētājiem, ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības, 

tajā skaitā patērētāju tiesību aizsardzības jomā. 

3.4.16. Pieprasītājs Līguma darbības laikā ir tiesīgs 

palielināt Līguma 1. pielikumā noteikto pieslēgumpunktu 

skaitu attiecīgajā Līguma 1. pielikumā norādītajā adresē, 

bet nav tiesīgs šo skaitu samazināt vismaz līdz 2031. gada 

31. decembrim. 

3.4.17. Pieprasītājam visā Līguma darbības laikā ir 

pienākums attiecīgajā Līguma 1. pielikumā norādītajā adresē 

uzstādīt tādas EAUS iekārtas, kas nodrošina iespēju uzlādēt 

vai nu tikai bezemisiju transportlīdzekļus (tas ir, 

elektromobiļus, kuriem uzstādītas speciālas nozīmes 

transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes un to 

uzlādei paredzētās autostāvvietas ir apzīmējamas ar 

speciālām ceļa zīmēm un papildzīmēm) vai arī bezemisiju 

transportlīdzekļus un mazemisiju transportlīdzekļus (tas ir, 

plug-in jeb ārēji lādējamus hibrīdauto). Pieprasītājs visā 

Līguma darbības laikā nav tiesīgs uzstādīt tādu EAUS 

iekārtu, kas nodrošina iespēju uzlādēt tikai mazemisijas 

transportlīdzekļus. 

3.5. Citi noteikumi 

3.5.1. Līguma 3.2.9., 3.3.3., 3.3.5., 3.3.12., 3.3.13., 3.4.12. punktos noteiktajos gadījumos Pieprasītāja maksājamās 

summas apmērs un samaksas kārtība tiek noteikta attiecīgajos Līguma grozījumos. 

3.5.2. Ja Vienošanās tiek veikti grozījumi, kas tieši skar Pieprasītāju un ietekmē Līguma ietvaros veicamo aktivitāšu 

izpildi, Operators 10 (desmit) darba dienu laikā no minēto grozījumu izdarīšanas rakstveidā informē par to Pieprasītāju 

un Puses apņemas veikt nepieciešamos grozījumus Līgumā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no informācijas 

nosūtīšanas dienas. 

3.5.3. Ja Līguma 3.5.2. punktā noteiktajā kārtībā izdarītie grozījumi Līgumā liedz turpināt uzsākto pieslēgumpunktu 

ierīkošanas procesu Projekta darbības "Atbilstošu tehnisko parametru sadales pieslēgumu izveide atjaunojamo 

energoresursu izmantošanas veicināšanai" ietvaros un ir saņemta Pieprasītāja piekrišana, Puses apņemas nekavējoties, 

bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā vienoties par EAUS pieslēguma realizēšanu SPRK noteikumos noteiktajā 

kārtībā, Pieprasītājam attiecīgi sedzot ar attiecīgā EAUS pieslēguma ierīkošanu saistītās izmaksas (pieslēguma maksu) 

atbilstoši SPRK noteikumos noteiktajam izmaksu sadalījumam. Šajā punktā noteiktajā gadījumā Pieprasītājs nav tiesīgs 

pieprasīt Operatoram segt jebkāda veida zaudējumus, kas Prasītājam radušies vai varētu rasties. 

3.5.4. Puses nodrošina, ka pieslēgumpunktu ierīkošanā Projekta ietvaros iesaistītie darbinieki, veicot savus darba 

pienākumus, nepieļauj interešu konflikta situācijas, neveic koruptīvas un krāpnieciskas darbības, kā arī nepieļauj 

dubultā finansējuma situāciju. Puses apņemas visā Līguma darbības laikā veikt nepieciešamās darbības, lai novērstu 

interešu konflikta, korupcijas, krāpšanas, dubultā finansējuma riska iestāšanos savā un savu sadarbības partneru līmenī. 

Ja Puse konstatē apstākļus, kas rada vai kuru rezultātā varētu rasties kāda no minētajām situācijām, tad tai ir pienākums 

nekavējoties informēt par to otru Pusi. 

3.5.5. Puses Līguma izpildes laikā nodrošina Līguma izpildes ietvaros sniegto datu ticamības pārbaudes. 

3.5.6. Katra Puse uzņemas pilnu atbildību par savu vai izvēlētā sadarbības partnera (tajā skaitā, būvkomersantu, EAUS 

iekārtu pakalpojumu sniedzēju, elektroenerģijas tirgotāju utt.) darbību un iepirkto materiālu un iekārtu atbilstību 

normatīvo aktu prasībām un Līguma (it īpaši Līguma 5. punkta) noteikumiem, ievērojot nulles riska toleranci, tajā 

skaitā arī attiecībā uz reputācijas riska neesamību. 

3.5.7. Pusēm ir pienākums Līguma darbības laikā nodrošināt Projekta uzraudzībā iesaistītajām Latvijas Republikas un 

Eiropas Savienības institūcijām pieeju izbūvētajiem pieslēgumpunktiem pārbaužu veikšanai. 

3.5.8 Pieprasītājs pēc Operatora pirmā pieprasījuma nodrošina Pieprasītāja pilnvarotā pārstāvja (atbildīgās personas) 

klātbūtni Līguma 3.5.7. punktā minēto pārbaužu laikā. Par plānotajām pārbaudēm Operators informē Pieprasītāju 

rakstveidā nekavējoties, tiklīdz Operators ir saņēmis šādu informāciju, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no 

informācijas saņemšanas dienas. 

3.5.9. Pieprasītājam visā Līguma darbības laikā ir pienākums nodrošināt, ka EAUS iekārtas un EAUS infrastruktūras 

ierīkošana un ekspluatācija nerada Projekta publicitātes riskus. 

3.5.10. Puses visā Līguma darbības laikā nodrošina, ka to darbība Projekta ietvaros nekavēs, neierobežos vai 

nedeformēs konkurenci. 

 

4. Pušu sadarbība un pilnvarotās personas 

4.1. Līguma izpildei katra no Pusēm nosaka vienu vai vairākas pilnvarotās personas, kuru pienākums ir kontrolēt un 

koordinēt Līguma izpildi un piedalīties Projekta īstenošanas pasākumos. Puses savstarpēji nodrošina regulāru operatīvās 

informācijas apriti elektroniski un/vai telefoniski. 
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Operatoram: Pieprasītājam: 

4.2. Akciju sabiedrības "Sadales tīkls" Tīkla attīstības 

funkcijas  ______, tālr. _______, elektroniskā pasta 

adrese: ____________, korespondences adrese: Šmerļa 

iela 1, Rīga, LV-1160. 

4.3.      ____ ______,                  tālr. _______, elektroniskā 

pasta adrese: ________, korespondences adrese: 

___________. 

4.4. Ja kāda no Pusēm maina Līguma 4.2. vai 4.3. punktā noteiktās pilnvarotās personas, tad šai Pusei par izmaiņām 

jāpaziņo otrai Pusei rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā. 

4.5. Jebkurš oficiāls paziņojums, lūgums, pieprasījums vai cita informācija saskaņā ar Līgumu tiek noformēta 

rakstiski. Visi paziņojumi Pusēm tiek sūtīti uz Līgumā norādītajām elektroniskā pasta adresēm elektronisko 

dokumentu veidā, ja Puses nevienojas citādāk. 

4.6. Puses apņemas atklāti, pamatoti un argumentēti skaidrot sabiedrībai un masu informācijas līdzekļiem lēmumus, 

kas pieņemti Projekta ietvaros. Puses pauž vienotu nostāju visos jautājumos, kas ir saistīti ar Projekta īstenošanu, 

iepriekš tos saskaņojot. 

5. Sankciju noteikumi 

5.1. Puse nodrošina savu atbilstību kredītiestāžu un maksājumu iestāžu prasībām Līgumā paredzēto norēķinu veikšanai 

ar otru Pusi. 

5.2. Puses, parakstot Līgumu, apliecina, ka Līguma izpildē ievēros starptautiskās sankcijas un nacionālās sankcijas 

(tajā skaitā tādas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kuras saskaņā ar Finanšu un kapitāla 

tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem būtiski ietekmē finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku vai finanšu un 

kapitāla tirgus intereses) Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un uz tā pamata izdotu 

normatīvo aktu izpratnē (turpmāk – Sankcijas) un veiks visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka Pušu 

sadarbība ar to saistītajiem uzņēmējiem, fiziskām personām, neradītu otrai Pusei nekādus papildu Sankciju riskus, 

tostarp, bet ne tikai, nodrošinot Pušu sadarbību ar tādiem uzņēmējiem, kuru dalībnieku vai akcionāru struktūra ir 

skaidra un pārbaudāma. 

5.3. Pusei ir pienākums nekavējoties pienācīgā kārtībā informēt otru Pusi, ja tā ir konstatējusi tādu Sankciju pārkāpumu 

saistībā ar Līguma izpildi savā vai saistīto personu darbībā vai kāda no valdes vai padomes locekļu, tiešo vai netiešo 

dalībnieku, akcionāru, patieso labuma guvēju saistību ar Sankcijām vai pašas Puses vai iepriekšminēto ar viņu saistīto 

personu apsūdzēšanu vai sodīšanu Eiropas Savienībā saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorismu vai tā 

finansēšanu, stratēģiskās nozīmes preču aprites pārkāpumiem. 

5.4. Pusei ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma, lai otra Puse varētu pārliecināties par Sankciju ievērošanu, ne 

vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, ja vien Puses nav vienojušās par citu termiņu, sniegt otrai Pusei:  

5.4.1. uz pārbaudāmiem faktiem balstīto informāciju (fiziskajām personām – vārds, uzvārds, dzimšanas gads, 

pilsonības valsts; juridiskajām personām – nosaukums, reģistrācijas valsts, reģistrācijas numurs) par Puses valdes vai 

padomes locekļiem, tiešajiem vai netiešajiem dalībniekiem, akcionāriem, patiesajiem labuma guvējiem vai personām, 

kas citādi faktiski kontrolē Pusi; 

5.4.2. informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu izcelsmes valsti, ražotāju, 

piegādes maršrutu, ja šādām precēm un/vai materiāliem Eiropas Savienības tiesību aktos Līguma darbības laikā ir 

noteikti vai 12 (divpadsmit) mēnešus pirms Līguma noslēgšanas bija noteikti importa, eksporta vai tranzīta 

ierobežojumi. 

6. Konfidencialitāte 

6.1. Puses apņemas bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas, neizpaust informāciju, ko tā ieguvusi Līguma 

izpildes gaitā un, kurai Puse ir piešķīrusi ierobežotas pieejamības statusu. 

6.2. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti attiecībā uz otras Puses saimnieciska, tehniska vai zinātniska rakstura 

lietām, kurām viena no Pusēm ir noteikusi konfidencialitātes statusu vai ierobežotas pieejamības informācijas statusu 

Līguma ietvaros. 

6.3. Jebkāda informācija, ko Līguma darbības laikā katra Puse iegūst no otras Puses, bez iepriekšējās saskaņošanas ar 

otru Pusi var tikt atklāta tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā. 

6.4. Konfidencialitātes noteikumi darbojas Līguma darbības laikā un paliek spēkā pēc Līguma darbības beigām. 

6.5. Konfidenciālas informācijas izpaušana trešajām personām netiks uzskatīta par Līguma pārkāpumu šādos 

gadījumos: 

6.5.1. konfidenciāla informācija tiek izpausta vai nodota kompetentām valsts varas, administratīvajām, tiesu vai 

tamlīdzīgām iestādēm vai citām trešajām personām tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā ar noteikumu, ka 

saņēmēja Puse savu iespēju robežās nekavējoties paziņo par to nododošajai otrai Pusei (ja vien nebūs tiešs kompetento 

iestāžu aizliegums to darīt); 

6.5.2. konfidenciāla informācija tiek izpausta vai nodota trešajām personām pēc tam, kad šī pati konfidenciālā 

informācija neatkarīgi no saņēmējas Puses ir kļuvusi publiski zināma vai brīvi pieejama trešajām personām. 

6.6. Par konfidencialitātes pārkāpumu netiks uzskatīts un konfidencialitātes pienākums neattiecas uz šādu informāciju: 

6.6.1. kura ir publiski pieejama pirms Līguma noslēgšanas; 

6.6.2. kura kļūst publiski pieejama bez saņēmējas Puses vainas; 

6.6.3. kura ir nodota saņēmējai Pusei bez konfidencialitātes pienākuma; 

6.6.4. kuru saņēmēja Puse ir radījusi neatkarīgi no Puses, kas izpauž. 

7. Fizisko personu datu apstrāde 

7.1. Nolūkā nodrošināt Līguma noteikumu izpildes iespējamību, tostarp informācijas apriti, kā arī lai izpildītu uz 
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Pusēm attiecināmos juridiskos pienākumus un ievērotu Pušu leģitīmās intereses, Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras 

Puses iegūtos fizisko personu datus (piemēram, Pušu kontaktpersonu datus), ievērojot normatīvajos aktos noteiktās 

prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tostarp, bet ne tikai, Vispārīgās datu aizsardzības regulas ((ES) 2016/679) 

prasības. 

7.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu personas datu 

apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu. Puse, kura Līguma izpildes ietvaros iegūst fizisko personu datus, uzskatāma 

par iegūto personas datu pārzini un atbild par turpmāku šo personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

7.3. Operators ir tiesīgs nodot Pieprasītāja personas datus Operatora apstrādātājiem un trešajām personām, ja šīm 

personām ir tiesiskais pamats personas datu iegūšanai no Operatora. 

7.4. Operators uzglabā Pieprasītāja personas datus Līguma darbības laikā un termiņā pēc Līguma saistību abpusējas 

izpildes, kas ir nepieciešams, lai realizētu Operatora prasījumu tiesības. 

8. Nepārvaramā vara 

8.1. Puses tiek atbrīvotas no Līguma nosacījumu izpildes, ja tā cēlonis ir nepārvaramā vara, no Pušu gribas neatkarīgi 

notikumi, kuru iestāšanās nav atkarīga no Pušu gribas un iespējām tos kontrolēt, un kuru rezultātā Līgumu vairs nav 

iespējams izpildīt. Pie šādiem notikumiem ir pieskaitāmi arī, bet ne tikai, stihiskas nelaimes (dabas katastrofas), streiki, 

karadarbība, būtiskās un neparedzamas izmaiņas normatīvajos aktos. 

8.2. Puse, kura nepārvaramās varas dēļ nevar izpildīt savas saistības, 3 (trīs) darba dienu laikā par to rakstveidā informē 

otru Pusi un pamato cēloņsakarību starp šo faktu un nespēju izpildīt saistības. 

8.3. Nepārvaramās varas gadījumā sadarbība tiek apturēta uz attiecīgā nepārvaramās varas notikuma pastāvēšanas 

laiku, un ar Līgumu noteikto saistību izpildes termiņš ir attiecīgi pagarināms. Pēc nepārvaramās varas notikuma Puses 

savstarpēji vienojas par jaunu Līguma izpildes termiņu, ņemot vērā visus nepārvaramās varas notikuma apstākļus un 

atbilstoši Vienošanās nosacījumiem. 

8.4. Ja nepārvaramās varas apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības atkāpties 

no tā izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena 

no Pusēm nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā. 

9. Līguma termiņš un izbeigšanas noteikumi 

9.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā (datumā, kas ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta 

un tā laika zīmoga datums) un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei. 

9.2. Puses vienojas, ka Līgums ir saistošs to tiesību un saistību pārņēmējam. 

9.3. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties, vai arī Līgumā noteiktajā kārtībā.  

9.4. Operators, nosūtot Pieprasītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu vai tā daļu, un šādu 

darbību rezultātā Operaratoram neiestājas juridiskā atbildība, tai skaitā civiltiesiskā atbildība, ja iestājies vismaz viens 

no šādiem gadījumiem: 

9.4.1. Pieprasītājam, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai 

prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pieprasītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai 

personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai 

prokūristam, ja Pieprasītājs ir personālsabiedrība, tā apakšuzņēmējam ir piemērotas Sankcijas un tādēļ Līguma izpilde 

tiek apgrūtināta vai Līgumu izpildīt nav iespējams; 

9.4.2. Operatoram, pamatojoties uz pārbaudāmiem faktiem, ir pamatotas aizdomas, ka Pieprasītāja kapitāla daļas vai 

akcijas netieši pieder vai Pieprasītāju faktiski kontrolē fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra, kurai ir 

piemērotas Sankcijas; 

9.4.3. Pieprasītājs pēc Operatora pieprasījuma Līgumā noteiktajā termiņā nesniedz uz pārbaudāmiem faktiem balstīto 

informāciju par Pieprasītāja valdes vai padomes locekļiem, tiešajiem vai netiešajiem dalībniekiem, akcionāriem, 

patiesajiem labuma guvējiem vai informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu 

izcelsmes valsti, ražotāju un piegādes maršrutiem, ja šādām precēm un/vai materiāliem Eiropas Savienības tiesību 

aktos Līguma darbības laikā ir noteikti vai 12 (divpadsmit) mēnešus pirms Līguma noslēgšanas bija noteikti importa, 

eksporta vai tranzīta ierobežojumi, vai šādas preces un/vai materiāli ir izmantoti Līguma izpildē;  

9.4.4. Pieprasītājs vai persona, kura ir Pieprasītāja valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, 

vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pieprasītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu tiesas spriedumu vai 

prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu vai tai 

ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: 

9.4.4.1. noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā 

vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos; 

9.4.4.2. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos 

darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai 

došana, tirgošanās ar ietekmi; 

9.4.4.3. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; 

9.4.4.4. terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana terorisma nolūkā, 

terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana vai apmācīšana terora aktu 

veikšanai; 

9.4.4.5. cilvēku tirdzniecība; 

9.4.4.6. izvairīšanās no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas; 

9.4.5. Pieprasītājs ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies 
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spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu un sodīts par pārkāpumu, kas izpaužas kā: 

9.4.5.1. vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai tās nav tiesīgas 

uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī; 

9.4.5.2. personas nodarbināšana bez rakstiski noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā 

neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk 

darbu. 

10. Citi noteikumi 

10.1. Operatīvo jautājumu risināšanai Līguma izpildes laikā Puses vienojas pēc nepieciešamības organizēt darba grupu 

sanāksmes (klātienē vai tiešsaistē, izmantojot interneta resursus). Sanāksmes organizēšanas nepieciešamību var 

ierosināt jebkura Puse, savlaicīgi par to informējot otru Pusi. 

10.2. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā, ja vienošanās netiek panākta 

strīdu risina Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

10.3. Puse apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā rakstiski informēt otru Pusi par tās rekvizītu maiņu. Ja Puse informē 

otru Pusi par savas adreses (arī elektroniskā pasta adreses), tālruņa numura un citu rekvizītu maiņu, Līguma grozījumi 

netiek sagatavoti. 

10.4. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai 

papildinājumi, izņemot Līgumā īpaši atrunātos gadījumus, tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma 

neatņemamām sastāvdaļām. 

10.5. Ja tiek konstatētas pretrunas starp Līguma noteikumiem un normatīvo aktu regulējumu Projekta ietvaros, tad 

normatīvo aktu regulējums ir noteicošais attiecībā pret Līguma noteikumiem. Normatīvo aktu grozījumu gadījumā 

Līgums tiek pārskatīts un grozīts atbilstoši normatīvo aktu regulējumam. Pretrunas atsevišķos Līguma noteikumos 

neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību, likumību vai izpildi. Šādā gadījumā Puses rakstiski vienojas par 

izmaiņām Līgumā un piemēro no normatīvajiem aktiem izrietošās prasības līdz ar to stāšanos spēkā brīdi un apņemas 

veikt visu iespējamo spēku zaudējušo saistību pārskatīšanai, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.6. Līgums sagatavots uz 9 (deviņām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem: 

10.6.1. 1. pielikums - Publiski pieejamu elektrisko transportlīdzekļu uzlādes infrastrukrtūras adreses un termiņi uz 1 

(vienas) lapas; 

10.6.2. 2. pielikums - Pieslēgumpunktu izveides īstenošanas gaita uz 1 (vienas) lapas. 

10.7. Līgums kopā ar pielikumiem ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu. Pieprasītājs ar 

drošu elektronisku parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Līgumu 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Līguma 

parakstīšanas nosūta uz Operatora elektroniskā pasta adresi: dokumentiem@sadalestikls.lv. Līguma parakstīšanas 

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

11. Pušu rekvizīti 

OPERATORS PIEPRASĪTĀJS 

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"  

Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 Adrese:   

Klientu portāls: www.e-st.lv E-pasts:   

E-pasts: st@sadalestikls.lv Tālrunis:   

Tālrunis: 8403 (+37167727403)  

Norēķinu konta nr. LV83UNLA0050008821895 

AS "SEB banka 

 

12. Pušu paraksti 

OPERATORS PIEPRASĪTĀJS 

  

  
 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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1. pielikums 
SADARBĪBAS LĪGUMAM 

/par projekta Nr. 1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/002 "AS "Sadales tīkls" 

elektroenerģijas sadales sistēmas modernizācija" darbības 

"Atbilstošu tehnisko parametru sadales pieslēgumu izveide 

atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanai" īstenošanu/ 

Publiski pieejamu elektrisko transportlīdzekļu uzlādes infrastrukrtūras adreses un termiņi 

Nr.p.k. Adrese kadastra Nr. Pieslēgumpunktu 

skaits 

 (spraudņu skaits) 

Zemes piederība 

(īpašuma/apbūves/valdījuma 

tiesības) 

Pieslēguma 

ierīkošanas 

termiņš 

(kalendārās 

dienas) 

Papildus informācija  

(informācija par 

pieslēgumpunkta tuvumā 

esošu sabiedriski nozīmīgu 

objektu, piemēram, skola, 

pašvaldības administrācija, 

bibliotēka, muzejs u.c.) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 

 

 



 

11 

V1_02_2023 

2. pielikums 
SADARBĪBAS LĪGUMAM 

/par projekta Nr. 1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/002 "AS "Sadales tīkls" 

elektroenerģijas sadales sistēmas modernizācija" darbības 

"Atbilstošu tehnisko parametru sadales pieslēgumu izveide 

atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanai" īstenošanu/ 
 

Pieslēgumpunktu izveides īstenošanas gaita 

Nr.p.k. Adrese kadastra Nr. Informācija par pieslēgumpunkta izveides īstenošanas gaitu (t.sk., izmaiņas 

projektēšanas termiņā, izbūves termiņā, aktuālā situācija) 
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