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Tirgotāja līguma Nr. EL-LV00000199 

 

LĪGUMS Nr. CFI/L-21-087  
par elektroenerģijas piegādi 

 
Rīgā,   Dokumenta datums ir tā  

elektroniskās parakstīšanas datums 

 

 

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, ko pamatojoties uz 2021.gada 

1.novembra rīkojuma Nr. 306-p21 pamata pārstāv Andris Šternbergs , no vienas puses, un 

SIA “Elenger”, ko pamatojoties uz 2021.gada 25.februāra pilnvaras Nr. 03-2021 pārstāv 

Gints Brakovskis, no otras puses, 

pamatojoties uz dinamiskās iepirkumu sistēmas “Centralizētais elektroenerģijas 

iepirkums” Nr. VNĪ 2020/4/4-1/SK-1 ietvaros Lietotāja 2021. gada 22.oktobrī Elektroniskajā 

iepirkumu sistēmā (https://www.eis.gov.lv) veikto pasūtījumu Nr. LU CFI 2021/27, noslēdz šādu 

līgumu: 

1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI 

1.1. Lietotājs – Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts vienotais reģ. 

Nr. LV90002124925 

1.2. Tirgotājs – Elenger SIA, vienotais reģ. Nr. 40203080354. 

1.3. Centralizētā iepirkumu institūcija – valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie 

īpašumi”, vienotais reģ. Nr. 40003294758.  

1.4. Līgums – šis, starp Pusēm noslēgtais līgums un visi tā pielikumi.  

1.5. Puse/Puses – Lietotājs vai Tirgotājs vai abi kopā. 

1.6. Objekti – Lietotāja īpašumā un pārvaldīšanā esošie nekustamie īpašumi, kuros Tirgotājs 

nodrošina Pakalpojumu, saskaņā ar Līguma pielikumiem. 

1.7. Pakalpojums – elektroenerģijas pārdošana Lietotājam, balansēšanas pakalpojuma 

sniegšana un citas darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību un izpildāmas 

saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Tirgotāja iesniegto Finanšu 

piedāvājumu (2.pielikums) un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

1.8. Līguma summa – provizoriskā kopējā samaksa Līguma ietvaros bez PVN, kuru Lietotājs 

Līgumā noteiktajā kārtībā plāno samaksāt Tirgotājam par Līguma noteikumiem atbilstoša 

Pakalpojuma saņemšanu saskaņā ar Finanšu piedāvājumā (2.pielikums) norādītajām 

cenām. Līguma summā ir ietvertas visas ar Pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tajā 

skaitā visas izmaksas saskaņā ar Finanšu piedāvājumā (2.pielikums) noteiktajām cenām, 

kā arī izmaksas ko Tirgotājs Lietotāja vārdā samaksā elektroenerģijas sistēmas 

operatoram, t.sk. norēķinoties par sistēmas operatora pakalpojumiem un obligātā 

iepirkuma komponentēm.  

1.9. PVN – Pievienotās vērtības nodoklis. 

1.10. Tehniskā specifikācija – Lietotāja noteiktās elektroenerģijas pārdošanas pakalpojuma 

tehniskās un organizatoriskās prasības, kas noteiktas Līguma 1.pielikumā. 

1.11. Finanšu piedāvājums – Tirgotāja iesniegtais elektroenerģijas iegādes pakalpojuma 

tehniskais un organizatoriskais piedāvājums, elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojuma 

cenas, kas pievienotas Līguma 2. pielikumā. Finanšu piedāvājumā noteiktajās cenās ir 

iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu Pakalpojuma sniegšanu, 

tajā skaitā balansēšanas pakalpojuma cena un elektroenerģijas nodoklis, ar tirdzniecību 

saistītās izmaksas, izdevumi, kas saistīti ar rēķinu sagatavošanu un maksājumu iekasēšanu, 

visi nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, kas jāmaksā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 
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esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī visi iespējamie riski, t.sk. riski, kas saistīti ar tirgus 

cenu svārstībām Līguma izpildes laikā. 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

2.1. Tirgotājs sniedz Pakalpojumu Lietotājam Objektos saskaņā ar Līgumu, Tehnisko 

specifikāciju, Finanšu piedāvājumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

2.2. Lietotājam nepieciešamais elektroenerģijas apjoms ir noteikts Tehniskajā specifikācijā un 

ir uzskatāms par prognozējamu apjomu visā Līguma darbības laikā. Lietotājs ir tiesīgs 

iepirkt tādu elektroenerģijas apjomu (daudzumu), kāds nepieciešams tā darbības 

nodrošināšanai un samazināt vai palielināt Tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu. 

Tirgotājam nav tiesību pieprasīt, lai Lietotājs Līguma darbības laikā nopirktu un 

apmaksātu elektroenerģiju Tehniskajā specifikācijā minētajā piegādes apjomā 

(daudzumā), t.sk. nemaksājot līgumsodu, neatlīdzinot zaudējumus un nepiemērojot 

paaugstinātus tarifus. 

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Līguma summa ir 100 000,00 EUR (simts tūkstoši euro un nulle centi). 

3.2. Līguma darbības laikā elektroenerģijas tirdzniecības periodā Tirgotājs pārdod un Lietotājs 

pērk elektroenerģiju atbilstoši Tirgotāja Finanšu piedāvājumā norādītājām cenām.  

3.3. Samaksu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī patērēto elektroenerģiju Lietotājs veic 30 

(trīsdesmit) dienu laikā pēc Tirgotāja rēķina saņemšanas, maksājumu pārskaitot uz 

Tirgotāja rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu. 

3.4. Papildus maksai par Pakalpojumiem, Lietotājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

3.5. Puses vienojas, ka Tirgotājs iesniedz rēķinu, nosūtot to uz Lietotāja elektroniskā pasta 

adresi issp@cfi.lu.lv  

3.6. Tirgotāja sagatavotajiem rēķiniem, papildus normatīvajos aktos noteiktajiem datiem, 

jāsatur šāda informācija: 

3.6.1. Līguma Nr. un datums; 

3.6.2. skaitītāja Nr.; 

3.6.3. Lietotāja objekta adrese; 

3.6.4. maksa par elektroenerģiju; 

3.6.5. maksa par elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu; 

3.6.6. periods no – līdz; 

3.6.7. apjoms un mērvienība; 

3.6.8. cena par 1 mērvienību, summa; 

3.6.9. maksa par sistēmas operatora pakalpojumiem; 

3.6.10. maksa par obligātā iepirkuma komponentēm. 

3.7. Ja Tirgotājs nav iekļāvis rēķinā 3.6. punktā noteikto informāciju, uzskatāms, ka Tirgotājs 

rēķinu nav iesniedzis. Nepieciešamo informāciju rēķinu sagatavošanai Tirgotājs pieprasa 

no sistēmas operatora, kura tīklam pieslēgtas Lietotāja elektroietaises. 

3.8. Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Lietotājs ir pārskaitījis naudu uz 

Tirgotāja Līgumā norādīto bankas norēķinu kontu. Ja termiņš iekrīt brīvdienā, tad pēdējā 

samaksas diena ir nākamā darba diena. 

3.9. Finanšu piedāvājumā norādītā Pakalpojuma cena paliek nemainīga visu Līguma spēkā 

esamības laiku. 

3.10. Pusēm ir saistoši visi tiesību aktos noteiktie pienākumi un tiesības, ciktāl tās nav īpaši 

atrunātas Līgumā. 

3.11. Lietotājam nav pienākums izlietot visu Līguma 3.1.punktā noteikto Līguma summu. 

mailto:issp@cfi.lu.lv
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4. ELEKTROENERĢIJAS UZSKAITE 

4.1. Lietotāja patērētās elektroenerģijas un jaudas uzskaiti atbilstoši uzskaites vietās uzstādītās 

uzskaites sistēmas rādījumiem veic elektroenerģijas sistēmas operators, pie kura tīkla 

Lietotājs ir pieslēgts. 

4.2. Parakstot Līgumu, Lietotājs deleģē Tirgotāju Lietotāja vārdā norēķināties ar 

elektroenerģijas sistēmas operatoru par sistēmas operatora pakalpojumiem un obligātā 

iepirkuma komponentēm. 

4.3. Lietotājs pilnvaro Tirgotāju informēt elektroenerģijas sistēmas operatoru par 4.2. punktā 

ietverto deleģējumu, kā arī saņemt no elektroenerģijas sistēmas operatora informāciju par 

sistēmas pakalpojumu līgumā noteiktajiem tarifiem elektroenerģijas sistēmas operatora 

pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm. 

4.4. Puses vienojas, ka maksa par elektroenerģijas sistēmas operatora pakalpojumiem un 

obligātā iepirkuma komponentēm tiek iekļauta ikmēneša rēķinā un apmaksāta saskaņā ar 

Līguma noteikumiem. 

4.5. Puses vienojas, ka tām ir saistoši elektroenerģijas sistēmas operatora sagatavotie ziņojumi, 

kuros norādīti uzskaites sistēmas rādījumi un citi ar elektroenerģijas uzskaiti saistītie dati, 

un Tirgotājs šo informāciju un datus izmantos, izrakstot Lietotājam attiecīgu rēķinu. 

4.6. Lietotājs apņemas stingri ievērot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos 

noteiktās prasības attiecībā uz mēraparātu verificēšanu un atbilstības novērtēšanu, kā arī 

mēraparātu plombu uzstādīšanu un saglabāšanu. 

5. TIRGOTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

5.1. Tirgotāja pienākumi: 

5.1.1. ne vēlāk kā līdz iepriekšējā mēneša 15. (piecpadsmitajam) datumam informēt 

elektroenerģijas sistēmas operatoru par noslēgto elektroenerģijas tirdzniecības līgumu; 

5.1.2. visā Līguma spēkā esamības laikā nodrošināt spēkā esošu līgumu ar elektroenerģijas 

sistēmas operatoru, kura tīklam ir pieslēgtas Lietotāja elektroietaises, un balansēšanas 

līgumu ar pārvades sistēmas operatoru; 

5.1.3. sniegt Pakalpojumu par Finanšu piedāvājumā norādīto cenu; 

5.1.4. sagatavot Lietotājam rēķinu par saņemto Pakalpojumu 10 (desmit) darba dienu laikā 

pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumu saņemšanas un nosūtīt to uz Lietotāja 

elektroniskā pasta adresi issp@cfi.lu.lv ; 

5.1.5. Lietotājam nosūtāmajā rēķinā ietvert maksu par elektroenerģijas sistēmas operatora 

pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm; 

5.1.6. Lietotāja vārda norēķināties ar elektroenerģijas sistēmas operatoru par elektroenerģijas 

sistēmas operatora pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm; 

5.1.7. atjaunot Pakalpojuma sniegšanu 5 (piecu) dienu laikā pēc tam, kad Tirgotājs pilnā 

apmērā saņēmis samaksu par sniegto Pakalpojumu, ja Pakalpojuma sniegšana ir tikusi 

pārtraukta Līguma 5.2.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā; 

5.1.8. nodrošināt Lietotājam iespēju iepirkt tādu elektroenerģijas apjomu (daudzumu), kāds 

nepieciešams Lietotāja darbības nodrošināšanai, pēc nepieciešamības arī samazinot vai 

palielinot Tehniskajā specifikācijā norādīto prognozēto apjomu; 

5.1.9. ne vēlāk kā 6 (sešas) nedēļas pirms Līguma termiņa beigām rakstveidā informēt 

Lietotāju par Līguma darbības termiņa beigām. 

5.2. Tirgotāja tiesības: 

5.2.1. izrakstīt rēķinu Lietotājam pēc iepriekšējo 12 (divpadsmit) mēnešu vidējā patēriņa, 

gadījumā, ja Tirgotājs savlaicīgi nesaņem komercuzskaites mēraparātu rādījumus; 

5.2.2. pilnīgi vai daļēji pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu, ja Lietotājs pēc Tirgotāja nosūtīta 

brīdinājuma par rēķina apmaksas kavējumu, nav veicis rēķinu apmaksu 15 

(piecpadsmit) darba dienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas dienas. 

mailto:issp@cfi.lu.lv
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6. LIETOTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

6.1. Lietotāja pienākumi: 

6.1.1. visā Līguma spēkā esamības laikā nodrošināt spēkā esošu sistēmas pakalpojumu 

līgumu ar elektroenerģijas sistēmas operatoru; 

6.1.2. organizēt savu elektroiekārtu un elektroietaišu kvalificētu apkalpošanu un nodrošināt 

to tehnisko stāvokli atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka elektroietaišu 

tehniskās ekspluatācijas un drošības tehnikas prasības. 

6.2. Lietotāja tiesības: 

6.2.1. saņemt no Tirgotāja Pakalpojumu nepārtraukti visā Līguma spēkā esamības laikā; 

6.2.2. Līguma darbības laikā, vienpusēji grozīt Lietotāja Objektu sarakstu, kuros sniedzami 

Pakalpojumi, pievienojot jaunus objektus vai arī objektus no tā izslēdzot. Pievienojot 

jaunu objektu, Pakalpojuma cena tiek noteikta nepārsniedzot Finanšu piedāvājumā 

noteikto vidējo vienas mērvienības cenu; 

6.2.3. samazināt Lietotāja Objektu sarakstā norādīto Objektu skaitu un atteikties no 

Pakalpojumu sniegšanas konkrētā Objektā, ja Lietotājam vairs nav nepieciešamības 

pēc Pakalpojuma sniegšanas konkrētā Objektā, tajā skaitā, ja kāds no Objektiem vairs 

neatrodas Lietotāja valdījumā/pārvaldīšanā. Lietotājs 5 (piecas) darba dienas iepriekš 

veic attiecīgas izmaiņas klientu/tirgotāju portālā www.e-st.lv (turpmāk – Portāls) vai 

gadījumā, ja Lietotājs ir pieslēgts pie cita sadales sistēmas operatora, kas neizmanto 

Portālu, Lietotājs vienpusēji  izslēdz Objektu no Tehniskajā specifikācijā norādīto 

Objektu saraksta, rakstveidā paziņojot par to Tirgotājam 5 (piecas) darba dienas 

iepriekš. Minētais rakstveida paziņojums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu;  

6.2.4. papildināt Objektu sarakstu ar jaunu Objektu, kurā ir nepieciešams nodrošināt 

Pakalpojumu. Lietotājs papildina Objektu sarakstu, veicot izmaiņas Portālā līdz 

iepriekšējā mēneša 15. (piecpadsmitajam) datumam vai gadījumā, ja Lietotājs ir 

pieslēgts pie cita sadales sistēmas operatora, kas neizmanto Portālu, rakstveidā 

paziņojot Tirgotājam par jauna Objekta iekļaušanu Tehniskajā specifikācijā norādītajā 

Objektu sarakstā līdz iepriekšējā mēneša 10. (desmitajam) datumam. Minētais 

rakstveida paziņojums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pakalpojuma cena 

jaunajā Objektā tiek noteikta atbilstoši Finanšu piedāvājumā norādītajai 

elektroenerģijas cenai.  

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī 

atbild par otrai Pusei šajā sakarā radušos tiešo zaudējumu, izņemot negūtās peļņas, 

atlīdzināšanu. 

7.2. Rēķina apmaksas kavējuma gadījumā Tirgotājam ir tiesības prasīt Lietotājam līgumsodu 

par katru nokavēto apmaksas dienu 0,01% (nulle komats nulle viena procenta) apmērā no 

Līgumā norādītajā termiņā nesamaksātās rēķina summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) no pamatparāda. 

7.3. Ja elektroenerģijas saņemšana ir traucēta vai pilnībā pārtraukta Tirgotāja darbības vai 

bezdarbības dēļ, un Tirgotājs par to nav rakstiski brīdinājis Pasūtītāju 10 (desmit) dienas 

iepriekš, Lietotājam ir tiesības prasīt Tirgotājam līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro 

un 00 centu) apmērā par katru konstatēto gadījumu.  

7.4. Tirgotājs nav atbildīgs par Pakalpojuma nesniegšanu, ja tam nav iespējams pārdot 

elektroenerģiju tādēļ, ka Lietotājam nav spēkā esoša sistēmas pakalpojumu līguma vai 

elektroenerģijas sistēmas operators nesniedz Lietotājam sistēmas pakalpojumus no 

Tirgotāja neatkarīgu iemeslu dēļ. 
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7.5. Puses vienojas, ka Lietotājam saskaņā ar Līgumu 7.3. punktu pienākošos līgumsodu 

Lietotājs ir tiesīgs vienpusēji aprēķināt un atskaitīt no jebkura maksājuma, kas, 

pamatojoties uz Līgumu, pienākas Tirgotājam, pirms tā izmaksas Tirgotājam. 

7.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas izpildes un izdevumu 

un/vai zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma. 

8. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA 

8.1. Ja Līguma izpildes ietvaros, tiek iegūti dokumenti vai informācija, kas satur vai var saturēt 

fizisko personu datus, tad Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko 

personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot regulas 

“EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 (2016.gada 

27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu 

brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)” 

(turpmāk – Regula) un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu 

datu apstrādei un aizsardzībai. 

8.2. Veicot fizisko personu datu apstrādi, katra Puse ir atbildīga par fizisko personu datu 

apstrādes nodrošināšanu saskaņā ar šo Līgumu, Regulu un Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteikto. 

8.3. Katrai Pusei ir pienākums Līguma ietvaros īstenot atbilstošus tehniskus un 

organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka fizisko 

personu datu apstrāde notiek saskaņā ar fizisko personu datu apstrādi regulējošiem 

normatīviem aktiem. 

8.4. Līguma ietvaros katra Puse pēc attiecīgi otras Puses rakstiska pieprasījuma, nodrošina 

nepieciešamo atbalstu personas datu aizsardzības pārkāpumu un datu subjektu 

pieprasījumu gadījumos un nekavējoties, bet ne vēlāk kā 72 stundu laikā, informē otru 

Pusi par saņemtu datu subjekta pieprasījumu vai konstatētu personas datu aizsardzības 

pārkāpumu. 

9. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN TĀ IZBEIGŠANA 

9.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir noslēgts uz laiku līdz Pušu 

saistību pilnīgai izpildei.  

9.2. Tirgotājs sniedz Lietotājam Pakalpojumu no 2021.gada 1.decembra līdz 2022.gada 

31.maijam. 

9.3. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties, 

vai vienpusēji Līgumā noteiktajā kārtībā. 

9.4. Lietotājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Tirgotājam 

10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot tādējādi radušos zaudējumus, ja: 

9.4.1. Tirgotājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, uzsākts tiesiskās 

aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process; 

9.4.2. Tirgotājs tiek aizstāts ar citu uzņēmēju atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem par 

komersantu reorganizāciju un uzņēmēju parēju, un šis uzņēmējs neatbilst Publisko 

iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 4.punktā noteiktajam; 

9.4.3. Pakalpojums tiek sniegts neatbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu 

vai Līguma prasībām, Tirgotājs neievēro Lietotāja norādījumus vai arī nepilda kādas 

Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus un, ja Tirgotājs šādu neizpildi nav novērsis 

5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Lietotāja paziņojuma nosūtīšanas; 

9.5. Lietotājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot 

Tirgotājam, un neatlīdzinot tādējādi radušos zaudējumus, ja: 

9.5.1. Tirgotāja darbība ir izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība; 

9.5.2. Tirgotājs ir zaudējis tiesības nodrošināt elektroenerģijas tirdzniecību; 
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9.5.3. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas, vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 

sankcijas. 

9.6. Lietotājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot Tirgotājam 

vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja Lietotājam ir zudusi nepieciešamība saņemt 

elektroenerģijas piegādi konkrētajā Objektā. 

9.7. Tirgotājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez jebkāda zaudējumu atlīdzības 

pienākuma normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, t. sk. 2014. gada 21. janvāra 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas 

noteikumi” 80. punktā noteiktajos gadījumos. 

9.8. Tirgotājam ir tiesības pārtraukt pārdot elektroenerģiju Lietotājam un izbeigt šo Līgumu, ja 

Lietotājs Līguma darbības laikā atkārtoti ir kavējis ikmēneša maksājumus par vismaz 10 

(desmit) dienām, un šāda saistību neizpilde turpinās 21 (divdesmit vienu) dienu pēc tam, 

kad Tirgotājs par to rakstiski brīdinājis Lietotāju.  

10. KONFIDENCIALITĀTE 

10.1. Tirgotājs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā: 

10.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu 

puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē; 

10.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez Lietotāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām 

personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, 

kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Lietotāja darbību, 

kas kļuvusi Tirgotājam pieejama Līguma izpildes gaitā; 

10.1.3. Tirgotājam bez Lietotāja rakstveida piekrišanas ir aizliegts publiskot vai jebkādā citā 

veidā trešajām personām, tajā skaitā, plašsaziņas līdzekļiem, sniegt informāciju vai 

paust viedokli par Līguma izpildes gaitu. Tirgotājs nodrošina, ka tā darbinieki ievēro 

un izpilda minēto nosacījumu. 

10.2. Lietotājs apņemas ievērot konfidencialitāti  un bez Tirgotāja rakstiskas atļaujas 

saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to 

izpildi saistītu dokumentu, kurus pirms šā Līguma noslēgšanas Tirgotājs ir noteicis kā 

komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Lietotāju. 

Jebkurā gadījumā Tirgotājs nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā 

izpildes rezultātu. 

10.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu 

informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt 

zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā 

vispārpieejama informācija. 

10.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts 

vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos. 

10.5. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir Līguma pārkāpums, kas 

cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu 

neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu. 

10.6. Šīs Līguma nodaļas noteikumi nav attiecināmi uz informācijas izpaušanu Centralizētajai 

iepirkumu institūcijai. 

10.7. Šīs Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma 

darbības termiņš. 
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11. NEPĀRVARAMA VARA 

11.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā Līgumā paredzēto saistību 

neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc 

šā Līguma abpusējas parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne 

paredzēt, ne novērst. Šādas nepārvaramas varas apstākļi ietver sevī notikumus, kuri iziet 

ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce 

un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki un citi apstākļi, kas 

neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.). 

11.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) 

darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās, rakstiski jāinformē par to 

otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas 

kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 

11.3. Ja minēto apstākļu dēļ šis Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir 

tiesības izbeigt šī Līguma darbību, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 

(piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā šī Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt 

zaudējumus, kas radušies šā Līguma izbeigšanas rezultātā. 

12. STRĪDI 

12.1. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās. Ja 

sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no 

šī Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas 

normatīvos aktus. 

12.2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav pamats 

Tirgotājam pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu, kā arī Lietotājam aizturēt maksājumus vai 

kā citādi Pusēm  nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot, ja šāda 

Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā. 

13. KONTAKTPERSONAS 

13.1. Lai sekmētu līgumsaistību izpildi pienācīgā kārtā un šajā Līgumā noteiktajos termiņos, 

Puses nosaka šādas kontaktpersonas: 

13.1.1. Lietotāja kontaktpersona - Jānis Kļaviņš, tālruņa numurs 29404742, e-pasta 

janis.klavins@cfi.lu.lv . Lietotāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus 

un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi 

saistītos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne 

tikai veikt komunikāciju starp Lietotāju un Tirgotāju, pieprasīt no Tirgotāja 

informāciju, sniegt informāciju Tirgotājam, nodrošināt ar Līgumu saistītās 

dokumentācijas nodošanu/ pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma izpildi, 

samazināt Objektu sarakstā iekļauto Objektu skaitu vai pievienot jaunus Objektus, 

veicot attiecīgas izmaiņas Portālā, parakstīt paziņojumus par jaunu Objektu iekļaušanu 

vai Objektu izslēgšanu no Objektu saraksta, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar 

pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi. Šī persona nav pilnvarota izdarīt 

grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līguma summu un/vai Līguma 

termiņu un/vai Pakalpojuma apjomu; 

13.1.2. Tirgotāja kontaktpersona Kārlis Ozoliņš, tālruņa numurs 26161971, e-pasta adrese: 

Karlis.Ozolins@elenger.com. Tirgotāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma 

noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma 

izpildi saistītos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, 

bet ne tikai veikt komunikāciju starp Lietotāju un Tirgotāju, pieprasīt no Lietotāja 

informāciju, sniegt informāciju Lietotājam, nodrošināt ar Līgumu saistītās 

dokumentācijas nodošanu/ pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī 

veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi. Šī 

mailto:janis.klavins@cfi.lu.lv
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persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt 

Līguma summu un/vai Līguma termiņu un/vai Pakalpojuma apjomu.  

14. CITI NOTEIKUMI 

14.1. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā, izņemot Līguma 14.2. un 14.5. punktos 

minētajos gadījumos, izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu 

pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses. 

14.2. Puses var nomainīt Līgumā norādītās kontaktpersonas, par to rakstiski informējot otru Pusi 

3 (trīs) darba dienas iepriekš. Šādā gadījumā nav nepieciešams veikt grozījumus Līgumā. 

Tirgotājs, sūtot šo paziņojumu Lietotāja kontaktpersonai, papildus tos nosūta arī uz 

elektroniskā pasta adresi issp@cfi.lu.lv . 

14.3. Visi paziņojumi Līguma sakarā izdarāmi rakstiski un nosūtāmi otrai Pusei uz Līguma 15. 

nodaļā norādīto elektroniskā pasta adresi vai pa pastu. Elektroniskā pasta vēstulēm jābūt 

parakstītām ar elektronisko parakstu un apstiprinātām ar laika zīmogu atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām. Elektroniskā pasta paziņojumi, kas nosūtīti uz Līguma kontaktpersonu 

elektroniskā pasta adresēm, domāti vienīgi saziņas ērtībai un nav uzskatāmi par pienācīgi 

veiktu, oficiālu paziņojumu. 

14.4. Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma 

noteikumu interpretācijai. 

14.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tad 

tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai 

Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā 

izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā 

apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz visiem Līgumā un tā pielikumos 

minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem. 

14.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie 

Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu 

atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

14.7. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un 

tā vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus 

regulēja spēku zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo 

normatīvo aktu. 

14.8. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, 

trešajām personām, izņemot Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 4. punktā 

noteiktajos gadījumos, ar nosacījumu, ja tiek saņemta otras Puses rakstveida piekrišana. 

14.9. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 9 (deviņām) lapām. Līgums sagatavots 

elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 

14.10. Līgumam tā noslēgšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi, kuri ir tā neatņemamas 

sastāvdaļas: 

14.10.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācijas prasību izvirzīšanas veidlapa uz 2 (divām) 

lapām; 

14.10.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 2 (divām) lapām. 

mailto:issp@cfi.lu.lv


9 
 

15. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Lietotājs:  

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas 

institūts  

IZM Izglītības iestāžu reģistra reģ.nr. 381016 

PVN reģ. Nr. LV90002124925 

juridiskā adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga,  

LV-1063 

banka: AS SEB banka 

konta Nr.: LV89UNLA0002000141725 

kods: UNLALV2X 

tālr. +371 67 187 816 

e-pasts: issp@cfi.lu.lv 

 

 

(paraksts*)   

Andris Šternbergs, direktora vietnieks 

Tirgotājs: 

SIA “Elenger”     

vienotais reģ. Nr. 40203080354 

PVN reģ. Nr. LV40203080354 

juridiskā adrese: Elizabetes iela 24, Rīga, LV-

1050  

pasta adrese: OraculeTang Space biroji, 3. stāvs, 

Doma laukums 2, Rīga, LV-1050 

banka: AS SEB banka 

konta Nr.: LV02UNLA0055000183684 

kods: UNLALV2X 

tālr. +371 26161971 

e-pasts: info@elenger.lv 

 

(paraksts*) 

Gints Brakovskis, Vecākais biznesa klientu 

menedžeris 
 

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR 

LAIKA ZĪMOGU. 

DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PARAKSTĪTĀJA LAIKA ZĪMOGA DATUMS. 

 

 


