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ELEKTROENERĢIJAS TIRDZNIECĪBAS LĪGUMS Nr.[●] 

Informācija par Tirgotāju  

  

Tirgotājs: SIA “220 Enerģija” (Reg.Nr. 40103752971) 

Adrese: Dzelzavas iela 120G, Riga, LV-1021 

E-pasts: info@220energija.lv 

Tālruņa numurs: 678 11 220 

  

Informācija par Klientu:  

Klients: [Vārds, uzvārds (Personas kods)]: 

E-pasta adrese (rēķinu un citu paziņojumu saņemšanai):  

Tālruņa numurs:  

Adrese: [Adrese + Pasta indekss]  

Klienta EIC kods: [●] Klienta ID nr.: [●] 

Option A (shown if client wants to recive paper) 

Klients vēlas saņemt rēķinu papīra formātā uz iepriekš minēto adresi 
Par rēķinu papīra formātā tiek piemērota maksa saskaņā ar www.220energia.lv pieejamo cenrādi 

Option B (shown if client doesnot want to receive paper) 

Klients vēlas saņemt tikai elektroniski sagatavotu rēķinu, kas ir derīgs bez paraksta un tiek nosūtīts 

uz norādīto e-pastu. 

Līguma noslēgšanas datums: [●] 
 

 

Klients pērk un Tirgotājs pārdod no sistēmas tīkla piegādāto elektroenerģiju atbilstoši 

elektroenerģijas tirdzniecības līgumā noteiktajam un Tirgotāja standarta noteikumiem. Informācija 

par elektroenerģijas Patēriņa vietu, Klienta izvēlēto elektroenerģijas cenu plānu, sistēmas operatoru 

un citi dati ir ietverti šī līguma pielikumā Nr.1, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. 

Klients apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt Tirgotāja standarta noteikumiem, kā arī cenu 

plānu aprakstiem, kas ir publicēti Internet vietnē www.220energija.lv.  

Gadījumā, ja līgums tiek pārtraukts vienai Patēriņa vietai, līgums paliek spēkā attiecībā uz 

pārējām Patēriņa vietām, kas norādītas līguma pielikumā Nr.1. Līguma darbības termiņš (proti, 

līguma sākuma un beigu datums) katrai patēriņa vietai norādītas līguma pielikumā Nr.1. 

Elektroenerģijas cena neietver maksājumus par sistēmas pakalpojuma izmantošanu, 

palīgpakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm, ko Tirgotājs iekļauj rēķinā, pamatojoties 

uz sistēmas operatora sniegto informāciju. Sistēmas pakalpojumu tarifus un obligātā iepirkuma 

komponentes apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, un Līguma darbības laikā tie 

var mainīties. Informācija par spēkā esošajiem sistēmas pakalpojumu tarifiem un obligātā iepirkuma 

komponentēm pieejama Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājaslapā www.sprk.gov.lv 

Tirgotājs: 

 

Klients: 

    

SIA „220 Enerģija” [●] 

http://www.220energija.lv/
http://www.sprk.gov.lv/
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PIELIKUMS Nr.1 Elektroenerģijas tirdzniecības Līgumam Nr.[●] 

ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅA VIETA UN ELEKTROENERĢIJAS TIRDZNIECĪBAS 

CENA 

Informācija par elektroenerģijas tirdzniecības cenu ir savstarpēja vienošanās starp Klientu un 

Tirgotāju 

Elektroenerģijas uzskaites punkta EIC: [●]  

Patēriņa vietas adrese: [●]  

Elektroenerģijas cenas plāna nosaukums: [●]  

Cenas plāna apraksts: [●] 

Līguma darbības termiņš: sākums datums: [●] 
beigu datums: [●] (uz 

nenoteiktu laiku)  

 

 

SISTĒMAS OPERATORS 

Informācija par elektroenerģiju patērējošo objektu un tā pieslēguma parametriem tiek uzrādīta 

tāda, kāda tā ir Sistēmas operatora datu bāzē 

Sistēmas operatora nosaukums: [●] 

Adrese: [●] 

Kontaktinformācija (klientu serviss, bojājumu pieteikšana, 

interneta vietnes adrese): 
[●] 

  

Prognozētais kWh patēriņš gadā: [●] 

Sadales sistēmas pakalpojuma tarifa veids: [●] 

Ievadaizsardzības aparāta nominālā strāvas lielums: [●] 

Spriegums: [●] 

Fāžu skaits: [●] 

Elektroietaišu piederības robeža noteikta:  [●] 
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Klients: 

    

SIA „220 Enerģija” [●] 
 

 


