DABASGĀZES PIEGĀDES LĪGUMS MĀJSAIMNIECĪBAS LIETOTĀJIEM
Rīgā, 20____. gada _________________
Nr. ____________________
Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze”, vienotais reģistrācijas Nr.40003000642, juridiskā adrese - Vagonu iela 20, Rīga,
LV – 1009 (turpmāk – Piegādātājs), kuru saskaņā ar Komercpilnvaru pārstāv
no vienas puses, un ______________________________________________________________________
(gazificētās mājas, dzīvokļa (vajadzīgo pasvītrot) adrese, pasta indekss )

(turpmāk – gazificētais objekts) īpašnieks/ valdītājs/ lietotājs (t.sk. īrnieks) (tiesības apliecina ______________________)
(vajadzīgo pasvītrot)

__________________________________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, tālrunis, e-pasta adrese)

___________________________________________________________________________________,
(turpmāk – Lietotājs), no otras puses, abi kopā turpmāk saukti – Puses vai katrs atsevišķi – Puse, noslēdza šo Dabasgāzes
piegādes līgumu mājsaimniecības lietotājiem (turpmāk – Līgums) par tālāk norādīto:
1. Līguma priekšmets
1.1. Piegādātājs piegādā un pārdod dabasgāzi (turpmāk – gāze) gazificētajā objektā Lietotājam, bet Lietotājs saņem gāzi, samaksā par to
un izlieto to mājsaimniecībā paša vajadzībām.
1.2. Gazificētajā objektā par gāzes apgādes sistēmas piederības robežu tiek noteikta vieta uzreiz aiz ievada noslēgierīces, ja Līgumam nav
pievienots robežakts, kurā ir noteikta cita gāzes apgādes sistēmas piederības robeža.

2. Lietotāja pienākumi un tiesības
2.1. Lietotāja pienākumi:
2.1.1. izlietot saņemto gāzi tikai mājsaimniecībā paša vajadzībām, neizlietot gāzi komercdarbībai vai cita veida profesionālās darbības
vajadzībām;
2.1.2. maksāt par gāzi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem tarifiem, nodokļiem un citiem maksājumiem,
kādi ir spēkā gāzes piegādes brīdī. Maksājumus veikt atbilstoši gāzes piegādes brīdī spēkā esošajai Piegādātāja apstiprinātajai
norēķinu kārtībai par gāzi (turpmāk – norēķinu kārtība), kurā noteikts galīgais norēķinu termiņš, un Piegādātāja apstiprinātajiem
metodiskajiem noteikumiem tarifu piemērošanai;
2.1.3. par katru nokavētā maksājuma dienu maksāt Piegādātājam nokavējuma procentus gāzes piegādi un lietošanu regulējošajos
Latvijas Republikas normatīvajos aktos (t.sk. norēķinu kārtībā) noteiktajā apmērā, bet, ja tāds nav noteikts, – 0,15% dienā no
nesamaksātās summas;
2.1.4. uzturēt tehniskajā kārtībā Lietotāja īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošo gāzes apgādes sistēmu, gāzes izmantošanas iekārtas
un aparatūru un nodrošināt to tehnisko apkalpi un apkopi. Lietotājs nodrošina gāzes izmantošanas iekārtu un aparatūras apkopi
atbilstoši iekārtu un aparatūras ražotāju rekomendācijām un instrukcijām;
2.1.5. nodrošināt Piegādātāja uzstādītā dabasgāzes norēķinu uzskaites mēraparāta (turpmāk – skaitītājs) un plombu saglabāšanu
(plombas drīkst noņemt tikai Piegādātājs), kā arī 24 stundu laikā ziņot Piegādātājam par skaitītāja bojājumiem, bojātām,
norautām skaitītāja vai gāzesvada plombām;
2.1.6. nekavējoties ziņot gāzes avārijas dienestam, tālr. 114, par gāzes noplūdi un citām avārijas situācijām, kā arī par gāzes padeves
pārtraukumu;
2.1.7. nodrošināt Piegādātāja darbinieku piekļūšanu Lietotāja gāzes apgādes iekšējai sistēmai un skaitītājam tā mērījumu nolasīšanai
laikā no 8.00 līdz 21.00. Ja norādītajā laikā piekļūšana nav iespējama, Lietotājs pēc Piegādātāja pieprasījuma paziņo par citu
iespējamo skaitītāja kontroles laiku;
2.1.8. paziņot Piegādātājam skaitītāja rādījumu norēķinu kārtībā paredzētajā termiņā;
2.1.9. izmantot gāzes aparatūru, kuras uzstādīšana saskaņota ar Piegādātāju. Skaitītāju nedrīkst aizkraut, iebūvēt un novietot uz tā
priekšmetus.
2.2. Lietotājam ir tiesības:
2.2.1. saņemt no Piegādātāja gāzi atbilstoši Līgumam;
2.2.2. pieprasīt no Piegādātāja informāciju par gāzes tarifiem un norēķiniem par gāzi;
2.2.3. izdarīt avansa maksājumus;
2.2.4. pamatojoties uz gāzes apgādes būvprojektu, kas saskaņots ar Piegādātāju un ēkas īpašnieku, pārveidot gāzes apgādes iekšējo
sistēmu vai pievienot papildus aparatūru. Sistēmu pēc tās tehniskās pārbaudes gāzes tīklam pievieno Piegādātājs atbilstoši gāzes
apgādes būvprojektam.

3. Piegādātāja pienākumi un tiesības
3.1. Piegādātāja pienākumi:
3.1.1. piegādāt gāzi līdz gāzes apgādes sistēmas piederības robežai;
3.1.2. ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību un savā mājaslapā tīmekļvietnē informēt Lietotāju par gāzes tarifu, metodisko noteikumu
tarifu pielietošanai un norēķinu kārtības izmaiņām;
3.1.3. gāzes avārijas situācijās sniegt Lietotājam neatliekamu palīdzību avārijas situācijas novēršanai;
3.1.4. ja gāzes padeve bijusi pārtraukta, gāzes padevi atjaunot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
3.1.5. ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms plānotā gāzes tīklu remonta uzsākšanas brīdināt Lietotāju tieši vai ar ēkas īpašnieka
(viņa pilnvarotās personas) starpniecību par gāzes padeves pārtraukšanu un tās atjaunošanu.
3.2. Piegādātājam ir tiesības:
3.2.1. noteikt kārtību, kādā Lietotājam ir jānorēķinās par saņemto gāzi;
3.2.2. kontrolēt skaitītāja mērījumus, tā tehnisko stāvokli, nomainīt uzstādīto skaitītāju pret citu;
3.2.3. pārtraukt vai ierobežot gāzes padevi Lietotājam Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Pušu atbildība
4.1. Ja Piegādātājs konstatē skaitītāja bojājumus, ir bojātas, viltotas vai norautas skaitītāja vai gāzesvadu plombas, patvaļīgi pievienotas
gāzes iekārtas vai aparatūra, patvaļīgi noņemts skaitītājs, vai izdarīti citi pārkāpumi, kuru dēļ ir samazināts gāzes patēriņa lielums vai
radīta iespēja gāzi lietot bez maksas, Piegādātājs pārtrauc gāzes padevi un, ņemot vērā Lietotāja gāzes iekārtu maksimālo iespējamo
gāzes patēriņu stundā, vai, ņemot vērā norēķinu kārtībā noteiktās gāzes diferencētās patēriņa normas, aprēķina Lietotāja nelikumīgi
izlietotās gāzes daudzumu (turpmāk – Gāzes daudzums). Ja nav iespējams precīzi noteikt, no kura laika samazināts patērētās gāzes
uzskaitītais daudzums vai radīta iespēja gāzi patērēt bez maksas, par perioda sākumu uzskata skaitītāja pēdējās kontroles vai
uzstādīšanas laiku. Lietotājs apņemas samaksāt par aprēķina ceļā noteikto Gāzes daudzumu un kompensāciju. Kompensācija tiek
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aprēķināta, reizinot Gāzes daudzumu ar gāzes tirdzniecības gala tarifu divkāršā apmērā. Gāzes padevi atjauno Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Ja gāzes lietošana gazificētajā objektā ir uzsākta vai atjaunota patvaļīgi, tomēr šādu darbību dēļ Lietotājam nav samazināts patērētās gāzes
uzskaitītais daudzums, kā arī nav radīta iespēja gāzi patērēt bez maksas, Lietotājs samaksā par patērēto gāzi, kā arī kompensāciju.
Kompensācija tiek aprēķināta, reizinot patērētās gāzes daudzumu ar gāzes tirdzniecības gala tarifu divkāršā apmērā.
Parakstot Līgumu, Puses atbild par sniegtās informācijas patiesumu. Puses atbild viena otrai vienīgi par tiem tiešajiem zaudējumiem, kas
radušies tās vainas dēļ. Atbildība par netiešajiem zaudējumiem (ieskaitot atrauto peļņu) ir izslēgta, ja vien atsevišķi Līguma noteikumi to
tieši neparedz.
Piegādātājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, pieslēdzot gāzes tīklam nereģistrētas un nesertificētas iekārtas.
Piegādātājs neatbild par zaudējumiem, kas Lietotājam vai trešajām personām ir radušies gāzes padeves pārtraukšanas rezultātā, ja gāzes
padeve ir pārtraukta, ievērojot Līguma vai normatīvo aktu noteikumus.
Lietotājs apņemas atlīdzināt Piegādātājam zaudējumus, kas tam radušies Lietotāja vai tā ģimenes locekļu, vai citu personu, kas dzīvo
kopā ar Lietotāju, prettiesiskas rīcības rezultātā.
Lietotājs atbild par visiem zaudējumiem, kas radušies, ja Lietotājs pretēji Līguma un Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem
nav nodrošinājis Piegādātāja iekļūšanu Lietotāja īpašumā.

5. Līguma termiņš
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz brīdim, kad:
5.1.1. Puses Līgumu izbeidz, savstarpēji vienojoties;
5.1.2. Līgums tiek izbeigts pēc Lietotāja pieprasījuma Līguma 5.2.punktā paredzētajā kārtībā;
5.1.3. Piegādātājs Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vienpusēji izbeidz Līgumu.
5.2. Lietotājam ir tiesības prasīt Līguma izbeigšanu un Līgums tiek izbeigts, ja Lietotājs ir pilnībā norēķinājies par saņemto gāzi, samaksājis
kompensāciju (ja tāda ir aprēķināta) un veicis citus ar šī Līguma izpildi saistītos maksājumus un:
5.2.1. ir nodrošinājis Piegādātāja pārstāvju iekļūšanu gazificētajā objektā skaitītāja rādījumu nolasīšanai un gāzes padeves pārtraukšanai,
kā arī sedzis ar gāzes padeves pārtraukšanu saistītos izdevumus, vai
5.2.2. vienlaikus ar Līguma izbeigšanu cits gāzes lietotājs ar Piegādātāju noslēdz jaunu līgumu par gāzes piegādi gazificētajā objektā.
5.3. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Lietotājs:
5.3.1. nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma noteikumus vai uz Līguma izpildi attiecināmos Latvijas Republikas normatīvos aktus;
5.3.2. ir zaudējis gazificētā objekta īpašuma/ valdījuma/ lietojuma tiesības;
5.3.3. ir pieprasījis Piegādātājam pārtraukt gāzes padevi gazificētajā objektā uz laiku, nepārtraucot līguma darbību, un Piegādātājs ir
saņēmis lūgumu no citas personas, kurai ir gazificētā objekta īpašuma/ valdījuma/ lietojuma tiesības, atjaunot gāzes padevi gazificētajā
objektā un noslēgt ar šo personu līgumu par gāzes piegādi gazificētajā objektā.

6. Citi noteikumi
6.1. Lietotāja personas datus Piegādātājs ir tiesīgs apstrādāt ar mērķi realizēt Līgumu, piedāvāt un sniegt pakalpojumus, realizēt un aizsargāt
Piegādātāja tiesības un tiesiskās intereses Līguma saistību izpildei, izpildīt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos pienākumus,
bet Lietotāja saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā Piegādātājs ir tiesīgs personas datus nodot kredītbirojiem un parāda
atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem kavēto maksājumu iekasēšanai un iespējamai datu ievietošanai publiskajās datu bāzēs. Izdevumus, kas
rodas Piegādātājam saistībā ar parāda atgūšanu, sedz Lietotājs. Parakstot Līgumu, Lietotājs piekrīt Lietotāja personas datu nodošanai
gazificētā objekta īpašniekam.
6.2. Lietotāja saņemtās gāzes apjomu uzskaita kubikmetros (m3) vai normālkubikmetros (nm3) atbilstoši gazificētajā objektā uzstādītajam
skaitītājam.
6.3. Parakstot Līgumu, Lietotājs apliecina, ka ir saņēmis informāciju par gāzes piegādes kvalitātes parametriem, kā arī apliecina, ka ir instruēts
par drošu gāzes lietošanu.
6.4. Mainoties Lietotāja īpašuma/ valdījuma/ lietojuma tiesībām uz gazificēto objektu, Lietotājs ir atbildīgs par saņemtās gāzes samaksu līdz
līguma izbeigšanai, kā arī citu Līgumā noteikto saistību izpildi.
6.5. Lietotājs apņemas samaksāt par gāzi no gazificētā objekta īpašuma/ valdījuma/ lietojuma tiesību iegūšanas brīža.
6.6. Piegādātājs ir tiesīgs nodot daļu vai visas no Līguma izrietošās saistības un tiesības citai saistītai komercsabiedrībai, kuras pamatkapitālu
pilnībā kontrolē Piegādātājs vai tā akcionāri, ja tas tieši izriet no Latvijas Republikas normatīvajos aktos ieviestajām Eiropas Savienības
tiesību normu prasībām.
6.7. Visos Līgumā neatrunātajos jautājumos Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.8. Lietotājam ir tiesības iesniegt pretenzijas un jautājumus Piegādātājam, telefoniski sazinoties ar Piegādāja Kontaktu centru pa tālruni 155,
nosūtot e-pastu uz e-pasta adresi info@lg.lv, nosūtot rakstisku iesniegumu uz Piegādātāja juridisko adresi, vai ierodoties klātienē
Piegādātāja klientu apkalpošanas centros (precīza informācija par to atrašanās vietu un darba laikiem pieejama Piegādātāja tīmekļvietnē
http://www.lg.lv). Piegādātājs izvērtē saņemto informāciju un sniedz atbildi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Visas domstarpības, kas rodas, izpildot Līgumu, Puses atrisina pārrunu un vienošanās ceļā. Ja domstarpības šādā veidā neizdodas noregulēt,
tās izšķir tiesa likumā noteiktajā kārtībā.
6.9. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Piegādātāja, bet otrs – pie Lietotāja, un tiem ir vienāds juridisks spēks.
6.10. Puses vienojas, ka līdz cita izlīdzinātā patēriņa noteikšanai Lietotāja izlīdzinātais patēriņš ir _____m3 mēnesī (apkurināmā platība ____m2).
6.11. Lietotājam atļautais maksimālais gāzes patēriņš stundā (Qmax/st.) gazificētajā objektā ir __________ nm3/st.
7. Līguma pielikumi (pievienotie atzīmēti):
―
1. pielikums – Dabasgāzes apgādes sistēmas piederības robežakts.
―

2. pielikums – Lietotāja pilnvaras kopija, ja Līgumu slēdz pilnvarota persona.

________________________________________________________________________________________________________
Lietotājs

Piegādātājs

_____________________________________

Komercpilnvarnieks

(paraksts)

_____________________________________

___________________________________________

(vārds, uzvārds)

Komercpilnvarnieks

____________________________________________
Informācija: www.lg.lv; Kontaktu centrs, tālr. 155

