
ELEKTROENERĢIJAS 
TIRDZNIECĪBAS LĪGUMA 
VIENPUSĒJA IZBEIGŠANA

TIRGOTĀJS
Saskaņā ar Elektroenerģijas tirdzniecības un 
lietošanas noteikumiem TIRGOTĀJAM ir 
tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja 
LIETOTĀJS neveic maksājumus noteiktajos 
termiņos un par to ir nosūtīts brīdinājums

Ja TIRGOTĀJS vienpusēji (bez abu pušu vienošanās) izbeidz līgumu 
citos gadījumos, SPRK ir pamats vērtēt TIRGOTĀJA rīcības 
atbilstību pastāvošajam regulējumam un noteiktās kompetences 
ietvaros pieņemt attiecīgu lēmumu

LIETOTĀJS

LIETOTĀJS līgumu var vienpusēji izbeigt 
Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas 
noteikumu un līgumā noteiktajā kārtībā

Izņēmuma gadījums: 
TIRGOTĀJA maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā normatīvajos 
aktos ir noteikts speciāls regulējums

Tiesas kompetence: 
LIETOTĀJAM pastāv tiesības Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā vērsties pret 
TIRGOTĀJU ar prasījumu par līguma saistību nepildi tiesā, tai skaitā, no līguma 
saistību neizpildes radušos zaudējumu kompensācijas pieprasījumu

KUR VĒRSTIES LIETOTĀJAM, 
ja tirgotājs vienpusēji lauzis līgumu pretēji 
regulējumam?

SPRK kompetence: 
Gadījumā, kur TIRGOTĀJS vienpusēji lauzis līgumu, LIETOTĀJI aicināti vērsties pie 
SPRK, lai SPRK būtu informēta par nepieciešamību vērtēt TIRGOTĀJA rīcības 
atbilstību normatīvajiem aktiem. SPRK neskata jautājumus par zaudējumiem un 
kompensācijām LIETOTĀJIEM

Vai TIRGOTĀJS līguma darbības laikā DRĪKST 
PĀRSKATĪT CENU?

Līgumā var paredzēt cenu pārskatīšanas iespējas līguma darbības laikā - tai skaitā 
noteikt tiesības pārskatīt cenu pie noteiktām izmaiņām vairumtirgus cenā. Vienlaikus 
jāatceras, ka regulējums ierobežo iespējas līgumā atrunāt nosacījumus par to, ka 
vairumtirdzniecības cenas izmaiņas ir iemesls vienpusējai līguma izbeigšanai

TIRGOTĀJS var vērsties pie LIETOTĀJA ar lūgumu pārskatīt cenu arī gadījumā, ja 
cenas pārskatīšana tirdzniecības līgumā nav atrunāta. Tādā gadījumā cenas 
pārskatīšanai ir nepieciešama abpusēja vienošanās

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar 
SPRK, rakstot uz sprk@sprk.gov.lv vai zvanot 67097200

Līgumā var būt atrunāta maksa par līguma 
pirmstermiņa izbeigšanu

Tomēr arī šādā gadījumā informācijai par cenu pārskatīšanu LIETOTĀJAM jābūt 
nodrošinātai vismaz mēnesi iepriekš un, ja LIETOTĀJU neapmierina piedāvātā 
jaunā cena, LIETOTĀJAM jābūt iespējai izbeigt līgumu bez papildu maksas par 
līguma pirmstermiņa izbeigšanu

Savlaicīga informēšana nodrošina arī to, ka līguma izbeigšanas gadījumā LIETOTĀJAM 
ir pietiekami daudz laika cita tirdzniecības līguma noslēgšanai

https://likumi.lv/ta/id/263945#p80
https://likumi.lv/ta/id/108834#p47
https://likumi.lv/ta/id/263945#p28
https://likumi.lv/ta/id/50500-civilprocesa-likums

