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Līgumu izpildes un garantijas laika nodrošinājumu prasības 

 

1.  Kredītiestādes (bankas) garantija: 

1.1. Kredītiestādei, kas garantiju izdevusi, jābūt reģistrētai Latvijas 

Republikā (atrodams Latvijas Bankas mājas lapā) vai kādā no Eiropas 

Savienības dalībvalstīm un tai vai tās mātes sabiedrībai jābūt 

piešķirtam investīciju pakāpes kredītreitingam. Ja kredītiestāde (banka) 

ir mazpazīstama vai reģistrēta ārzemēs un tās statusu nav iespējams 

pārbaudīt, jāvēršas pie Finanšu un kredītu vadības funkcijas. 

1.2. Garantijā norādītās puses un rekvizīti: 

- kredītiestāde kā garantijas devējs (guarantor) – precīzs nosaukums, 

reģistrācijas Nr. un/vai juridiskā adrese; 

- līgumpartneris kā persona, kuras saistību izpildi garantija nodrošina 

(applicant) – precīzs nosaukums, reģistrācijas Nr. un/vai juridiskā adrese; 

- Latvenergo kā persona, kam par labu tiek izdota garantija, garantijas saņēmējs 

(beneficiary) – precīzs nosaukums, reģistrācijas Nr. un/vai juridiskā adrese. 

1.3. Garantijai jābūt parakstītai ar drošu elektronisko parakstu, kas satur 

laika zīmogu, vai izdotai caur SWIFT sistēmu un atsūtītai ar 

Latvenergo sadarbības bankas starpniecību, vai iesniegtam kā 

dokumenta oriģinālam papīra dokumenta veidā. Jāpārbauda dokumenta 

parakstītāja paraksta tiesības. 

1.4. Nodrošinātā saistība (avansa maksājums, līguma izpilde, garantijas 

saistību izpilde), līguma noslēgšanas datums un nosaukums, kura 

saistības tiek nodrošinātas (underlying relationship). 

1.5. Maksimālā summa, kuru garantijas devējam ir pienākums samaksāt uz 

garantijas pamata (garantijas summa), un valūta, kādā maksājama 

minētā summa – avansa maksājuma garantijai jāatbilst līgumā 

noteiktajam avansa (priekšapmaksas) maksājumam; līguma izpildes 

garantijai - jāatbilst līgumā noteiktajam apmēram. 

1.6. Garantijas termiņa beigu datums (expiry date) vai izbeigšanās 

nosacījums (expiry event) - jāatbilst Līguma nosacījumiem. 

1.7. Uz garantijas pamata veicamā maksājuma pieprasīšanas noteikumi 

(samaksas pieprasījuma forma, saturs un iesniegšanas kārtība, kā arī 

dokumenti, kas iesniedzami kopā ar samaksas pieprasījumu (ja tādi 

tiek pieprasīti)). 

1.8. Obligāti jābūt šādai vai līdzīgai norādei: "Šai garantijai tiek piemēroti 

Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par 

pieprasījuma garantijām ("The ICC Uniform Rules for Demand 

Guaranties", ICC Publication, No.758)". Visus strīdus saistībā ar šo 

garantiju izskata Latvijas Republikas tiesas."  Ja ārzemju kredītiestāde 

(banka) nepiekrīt Latvijas Republikas tiesai, ir pieļaujams garantijā 

noteikt citu tiesvedības kārtību.  Ja rodas jautājumi, jāvēršas pie JNF. 

2. Apdrošināšanas polise: 
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2.1. Apdrošināšanas sabiedrība vai starpnieks, kas izdevis polisi – tam jābūt 

reģistrētam Latvijas Republikā (atrodams Finanšu un kapitāla tirgus 

komisijas mājas lapā) vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts 

apdrošināšanas sabiedrību vai to starpnieku reģistrā.  Ja apdrošināšanas 

sabiedrība ir mazpazīstama vai reģistrēta ārzemēs un tās statusu nav 

iespējams pārbaudīt, jāsazinās ar Risku vadības un apdrošināšanas 

funkciju. 

2.2. Polisē norādītās puses un rekvizīti: 

- Apdrošinātājs – precīzs nosaukums, reģistrācijas Nr. un/vai juridiskā 

adrese; 

- līgumpartneris kā persona, kuras saistību izpildi polise nodrošina 

(Apdrošinājuma ņēmējs) – precīzs nosaukums, reģistrācijas Nr. un/vai 

juridiskā adrese; 

- Latvenergo kā persona, kam par labu tiek izdota polise (Apdrošinātais) 

– precīzs nosaukums, reģistrācijas Nr. un/vai juridiskā adrese. 

2.3. Polisei vai apdrošināšanas līgumam jābūt abpusēji parakstītam (no 

Apdrošinātāja un Apdrošinājuma ņēmēja puses) ar drošu elektronisko 

parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniegtam kā dokumenta 

oriģinālam papīra dokumenta veidā. Jāpārbauda dokumenta 

parakstītāju paraksta tiesības. 

2.4. Nodrošinātā saistība (avansa maksājums, līguma izpilde, garantijas 

saistību izpilde), līguma noslēgšanas datums un nosaukums, kura 

saistības tiek nodrošinātas. 

2.5. Apdrošinājuma summa un valūta, kādā maksājama minētā summa – 

avansa maksājuma garantijai jāatbilst līgumā noteiktajam avansa 

(priekšapmaksas) maksājumam; Līguma izpildes garantijai - jāatbilst 

Līgumā noteiktajam apmēram. 

2.6. Apdrošināšanas termiņš - jāatbilst Līguma nosacījumiem. 

2.7. Polises speciālajos noteikumos jābūt atrunai, ka polise ir neatsaucama 

un pēc Latvenergo pirmā rakstveida pieprasījuma beznosacījuma 

kārtībā Latvenergo tiks izmaksāta pieprasītā apdrošinājuma summa, 

neprasot pamatot savu prasību. Pievienotie apdrošināšanas noteikumi 

nevar apgrūtināt vai jebkādā veidā grozīt šo noteikto apdrošinājuma 

summas izmaksas kārtību. 

2.8. Ka polisei tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie 

Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („The ICC Uniform 

Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) un visus 

strīdus saistībā ar šo apdrošināšanu izskata Latvijas Republikas tiesas. 

Izņēmuma gadījumos, izvērtējot riskus, var piekrist arī citiem 

līdzvērtīgiem noteikumiem.  Ja rodas jautājumi, jāvēršas pie JNF. 

 

Piemērs: Ja apdrošināšanas polisē ir šāds ieraksts: "Sevišķie noteikumi ir 

prioritāri attiecībā pret augstāk minētajiem Vispārējiem un Speciālajiem 
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apdrošināšanas noteikumiem", tad zem sadaļas "Sevišķie noteikumi" jābūt 

iekļautam šādam vai līdzvērtīgam tekstam: 

"Šī apdrošināšanas polise ir neatsaucama un pēc AS "Latvenergo" pirmā 

rakstveida pieprasījuma beznosacījuma kārtībā, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) 

dienas no pieprasījuma iesniegšanas AS "Latvenergo" tiks izmaksāta pieprasītā 

apdrošinājuma summa, neprasot AS "Latvenergo" pamatot savu prasību. 

Pievienotie apdrošināšanas noteikumi nevar apgrūtināt vai jebkādā veidā grozīt 

šo noteikto apdrošinājuma summas izmaksas kārtību. Šai apdrošināšanai tiek 

piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par 

pieprasījuma garantijām („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, 

ICC Publication, No.758). Visus strīdus saistībā ar šo apdrošināšanu izskata 

Latvijas Republikas tiesas." 

 

2.9. Lai apliecinātu, ka līgumpartneris ir veicis apdrošināšanas prēmijas 

maksājumu apdrošināšanas polisē noteiktajā apjomā un termiņā, tam 

jāiesniedz kredītiestādes apliecināts maksājuma uzdevums. 

 


