Dabasgāzes piegādes līgums Nr. _____

dabasgāzes lietotājiem ar dabasgāzes patēriņu līdz 25 tūkst. nm3 gadā,
kuri norēķinās saskaņā ar akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” izrakstītiem rēķiniem
Rīgā,

201__.gada ___.______________

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze”, vienotais reģistrācijas Nr.40003000642, juridiskā adrese Vagonu
ielā
20,
Rīgā,
LV-1009,
turpmāk
tekstā
Piegādātājs,
kuru
saskaņā
ar
_________________________________ pārstāv__________________________________, no vienas
puses, un
__________________________________, vienotais reģistrācijas Nr.____________________,
juridiskā adrese ______________________, turpmāk tekstā Lietotājs, kuru saskaņā ar ________________
pārstāv _________________________, no otras puses, turpmāk kopā arī saukti Puses vai katrs atsevišķi –
Puse, noslēdz šāda satura dabasgāzes piegādes līgumu, turpmāk tekstā Līgums:
1.

Līgumā lietotie termini un definīcijas

1.1.

Mēraparāts – dabasgāzes norēķinu uzskaites mēraparāts, atbilstoši kuram tiek uzskaitīts Lietotāja saņemtās dabasgāzes
daudzums;
Portāls – Piegādātāja Klientu portāls https://e-pakalpojumi.dabasgaze.lv;
Norēķinu periods – kalendārais mēnesis;
Norēķinu kārtība – Norēķinu kārtība dabasgāzes lietotājiem ar dabasgāzes patēriņu līdz 25 tūkst.nm3 gadā, kuri norēķinās
saskaņā ar akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” izrakstītiem rēķiniem;
Piederības robeža – piederības un atbildības dalījuma vieta starp Piegādātāja dabasgāzes apgādes sistēmu un Lietotāja
dabasgāzes apgādes sistēmu. Ja Līgumam nav pievienots robežakts, kurā ir noteikta cita dabasgāzes apgādes sistēmas
Piederības robeža, par Piegādātāja un Lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas Piederības robežu tiek noteikta vieta uzreiz
aiz ievada noslēgierīces;
Verificēšana – darbību kopums, lai konstatētu un apstiprinātu, ka valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautie mērīšanas
līdzekļi pilnīgi atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām metroloģiskajām prasībām mērīšanas
līdzekļiem.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

2.

Līguma priekšmets

2.1.

2.2.

Piegādātājs saskaņā ar Līguma un normatīvo aktu noteikumiem piegādā Lietotājam dabasgāzi līdz Piederības robežai
adresē ___________________________, turpmāk tekstā Gazificētais objekts, bet Lietotājs saskaņā ar Līguma un
normatīvo aktu noteikumiem saņem dabasgāzi un norēķinās par to ar Piegādātāju.
Dabasgāzes īpašuma tiesību nodošana Lietotājam notiek uz Piederības robežas.

3.

Dabasgāzes apjoms un slodze

3.1.

Piegādātājam ir pienākums piegādāt Lietotāja Gazificētajā objektā ne vairāk kā 25 000 nm3 dabasgāzes kalendārā gada
laikā. Ja kalendārā gada laikā Lietotāja saņemtais dabasgāzes apjoms Gazificētajā objektā pārsniedz 25 000 nm3,
Lietotājam ir pienākums par to rakstveidā paziņot Piegādātājam.
Lietotājam atļautais maksimālais dabasgāzes patēriņš stundā (Qmax/st.) Gazificētajā objektā ir __________ nm3/st.

3.2.

4.

Dabasgāzes cenas veidošanās

4.1.

Lietotājs maksā Piegādātājam par saņemto dabasgāzi atbilstoši dabasgāzes piegādes brīdī spēkā esošajam dabasgāzes
diferencētajam tirdzniecības gala tarifam, kas tiek noteikts un piemērots saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem. Spēkā esošais pievienotās vērtības nodoklis (PVN), kā arī citi likumos noteiktie uz Lietotāja
dabasgāzes patēriņu attiecināmie nodokļi (t.sk. akcīzes nodoklis) tiek piemēroti normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un
kārtībā.
Ar dabasgāzes diferencēto tirdzniecības gala tarifu Lietotājs var iepazīties Piegādātāja mājaslapā tīmekļvietnē
http://www.lg.lv.

4.2.

5.

Piegādātās dabasgāzes uzskaites kārtība

5.1.

Lietotāja saņemtās dabasgāzes apjomu uzskaita kubikmetros (m3) vai normālkubikmetros (nm3) atbilstoši Gazificētajā
objektā uzstādītajam Mēraparātam. Puses konstatē, ka Līguma spēkā stāšanās dienā Lietotāja Gazificētajā objektā
uzstādītā Mēraparāta rādījums ir __________. Lietotājam ir pienākums norēķināties par visu saņemto dabasgāzi, kas
pārsniedz šajā punktā konstatēto Mēraparāta rādījumu. Ja Mēraparāts dabasgāzi uzskaita normālkubikmetros (nm3) ( ir
pievienots korektors), Mēraparāta rādījumu nosaka atbilstoši korektora koriģētās plūsmas rādījumam nm3.
Lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmām ir jābūt aprīkotām ar Mēraparātiem, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem un Piegādātāja noteiktajām tehniskajām prasībām.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

Lietotājs nodrošina Gazificētajā objektā uzstādīto Mēraparātu un plombu saglabāšanu, kā arī Mēraparātu atbilstošu
ekspluatāciju un savlaicīgu Verificēšanu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā.
Ja Lietotāja dabasgāzes apgādes sistēma nav aprīkota ar Mēraparātu vai ir aprīkota ar tādu Mēraparātu, kas neatbilst
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem vai Piegādātāja
noteiktajām tehniskajām prasībām, par laika periodu, kad nav nodrošināta precīza dabasgāzes uzskaite, Piegādātājs pēc
savas izvēles aprēķina Lietotāja saņemtās dabasgāzes daudzumu, pamatojoties uz Līguma 3.2.punktā norādīto Lietotājam
atļauto maksimālo dabasgāzes patēriņu stundā (Qmax/st.) vai Lietotāja dabasgāzes iekārtu maksimālo iespējamo
dabasgāzes patēriņu stundā, vai ņemot vērā faktiski saņemto dabasgāzi līdzīgos apstākļos līdzīgā laikposmā.
Piegādātājam ir tiesības pieprasīt Gazificētajā objektā uzstādītā Mēraparāta pārbaudi. Mēraparāta pārbaudi Piegādātājs
veic akreditētā inspicēšanas institūcijā vai nodod ekspertīzes veikšanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sertificētam
ekspertam. Ar pārbaudi un ekspertīzi saistītos izdevumus sedz Piegādātājs. Ja Mēraparāta neatbilstība Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajām metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem vai Piegādātāja noteiktajām tehniskajām
prasībām nav radusies Piegādātāja vainas dēļ, ar pārbaudi un ekspertīzi saistītos izdevumus sedz Lietotājs.
Lietotājam ir pienākums nepārtraukti nodrošināt atbildīgo personu par gāzes saimniecību Līguma termiņa laikā
Gazificētajā objektā, ja Gazificētā objekta dabasgāzes apgādes sistēmas ekspluatāciju regulējošās tiesību normas noteic
Lietotājam šādu pienākumu.

6. Norēķini par saņemto dabasgāzi
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Saņemtās dabasgāzes daudzumu nosaka atbilstoši Mēraparātu rādījumiem, vai arī norēķini tiek veikti saskaņā ar Līgumā,
normatīvajos aktos vai Norēķinu kārtībā noteikto aprēķinu.
Norēķinu periodā Lietotāja saņemtās dabasgāzes daudzumu Lietotājam ir pienākums fiksēt un paziņot Piegādātājam
atbilstoši Norēķinu kārtības un Līguma noteikumiem.
Lietotājs par Norēķinu periodā saņemto dabasgāzi maksā Piegādātājam saskaņā ar Piegādātāja izrakstīto rēķinu vienu reizi
mēnesī līdz nākamā mēneša 10.datumam.
Rēķinu par pārskata periodā saņemto dabasgāzi Piegādātājs pēc Norēķinu perioda beigām nosūta Lietotājam elektroniski
(pa e-pastu vai Portālā) vai pa pastu. Ja Lietotājs pēc Norēķinu perioda līdz nākamā mēneša 8.datumam nav saņēmis
rēķinu, Lietotājam ir pienākums sazināties ar Piegādātāju un rakstveidā informēt par rēķina nesaņemšanu. Rēķina
nesaņemšana neatbrīvo Lietotāju no pienākuma veikt norēķinus Līgumā pielīgtajā kārtībā.
Lietotājs veic samaksu atbilstoši Piegādātāja izrakstītajiem rēķiniem, naudu pārskaitot uz rēķinā norādīto Piegādātāja
norēķinu kontu. Par samaksas datumu Puses uzskata datumu, kad nauda ieskaitīta Piegādātāja norēķinu kontā. Izdevumus
par naudas līdzekļu pārskaitīšanu sedz Lietotājs.
No Lietotāja, kuram ir nokavēts maksājums par dabasgāzi, saņemto summu vispirms ieskaita nokavējuma procentu un citu
blakus saistību dzēšanai, tai skaitā, bet ne tikai, dzēšot izdevumus, kas radušies saistībā ar parādu piedziņu, kā arī
dabasgāzes padeves pārtraukšanu un atjaunošanu. Pēc tam atlikusī summa tiek attiecīgi ieskaitīta parāda par Lietotāja
saņemto dabasgāzi (ja tāds ir) dzēšanai, kā arī samaksai par Norēķinu periodā saņemto dabasgāzi.
Ja Lietotājs atkārtoti nokavē maksājumus par saņemto dabasgāzi vai pastāv objektīvi apstākļi, kas liecina par iespējamu
rēķinu apmaksas kavējumu, Piegādātājs ir tiesīgs Lietotājam pieprasīt iesniegt līgumsaistību pienācīgas izpildes
nodrošinājumu – drošības depozītu vai noteikt Lietotājam priekšapmaksu par Norēķinu periodu. Priekšapmaksu, kuras
apmēru nosaka Piegādātājs, Lietotājs samaksā līdz pārskata mēneša 25.datumam. Veicot priekšapmaksas norēķinus, ik
mēnesi tiek veikts pārrēķins atbilstoši Lietotāja faktiski saņemtās dabasgāzes daudzumam.
Ja Lietotājs nav nodrošinājis dabasgāzes padeves pārtraukšanu un dabasgāzes padeve Gazificētajā objektā nav pārtraukta,
Lietotājs ir atbildīgs par Gazificētajā objektā saņemtās dabasgāzes samaksu līdz jauna dabasgāzes piegādes līguma
noslēgšanai ar citu dabasgāzes lietotāju neatkarīgi no fakta, vai Gazificētajā objektā saņemto dabasgāzi faktiski ir izlietojis
Lietotājs vai cita persona. Ja dabasgāzes padeve Gazificētajā objektā pēc pārtraukšanas ir atjaunota patvaļīgi, Lietotājs ir
atbildīgs par dabasgāzes padeves patvaļīgu atjaunošanu un uzņemas saistību samaksāt Piegādātājam par Gazificētajā
objektā patvaļīgi saņemto dabasgāzi un kompensāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

7.

Paziņojumi

7.1.

Piegādātājs vienu reizi gadā nosūta Lietotājam savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu, kuru Lietotājs 10 dienu laikā
paraksta un vienu parakstītu eksemplāru atsūta Piegādātājam vai iesniedz Piegādātājam motivētus iebildumus. Ja Lietotājs
10 dienu laikā no akta saņemšanas dienas nav atsūtījis Piegādātājam Lietotāja parakstītu akta eksemplāru vai motivētus
iebildumus, Puses aktā uzrādīto summu uzskata par pareizu.
Par dabasgāzes noplūdi un citām avārijas situācijām vai bojājumiem Gazificēto objektu dabasgāzes apgādes sistēmā, kā arī
par dabasgāzes padeves pārtraukumu Lietotājs nekavējoties paziņo Piegādātāja avārijas dienestam pa tālr. 114.
Lietotājs ne vēlāk kā 24 stundu laikā paziņo Piegādātājam par visiem Mēraparātu, kā arī uz tiem uzlikto plombu
bojājumiem un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt saņemtās dabasgāzes uzskaiti.

7.2.
7.3.

8.

Dabasgāzes padeves samazināšana un pārtraukšana

8.1.

Piegādātājs ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt vai ierobežot dabasgāzes padevi Gazificētajā objektā normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos.
Piegādātājs ir tiesīgs, brīdinot Lietotāju vismaz trīs dienas iepriekš, pārtraukt dabasgāzes padevi Gazificētajā objektā
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Puses vienojas, ka Piegādātājs ir tiesīgs pārtraukt dabasgāzes padevi
Gazificētajā objektā arī, ja:
8.2.1. Lietotājam ir pasludināts maksātnespējas process;
8.2.2. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos Lietotājs Gazificētajā objektā nav nodrošinājis atbildīgo personu par
gāzes saimniecību.

8.2.

8.3.
8.4.
8.5.

9.

Ja dabasgāzes padeve Gazificētajā objektā ir pārtraukta, dabasgāzes padeve tiek atjaunota normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
Lietotājs pieņem lēmumu par sev nepieciešamo dabasgāzes apgādes drošumu – ja nepieciešams, izmanto citu kurināmo
dabasgāzes piegādes pārtraukumu laikā.
Ja atbilstoši tehnoloģiskajam procesam vai uzņēmējdarbības specifikai Lietotāja iekārtām ir nepieciešama nepārtraukta
kurināmā padeve, Lietotājs dabasgāzes apgādes pārtraukuma laikā izmanto citu kurināmo.

Atbildība

9.1.

Ja Piegādātājs konstatē pārkāpumu, kura rezultātā ir samazināts Lietotājam uzskaitītais dabasgāzes patēriņa apjoms vai
radīta iespēja dabasgāzi patērēt bez maksas, Piegādātājs aprēķina nelikumīgi saņemtās dabasgāzes daudzumu, kā arī
kompensāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
9.2. Ja dabasgāzes lietošana Gazificētajā objektā ir uzsākta vai atjaunota patvaļīgi, tomēr šādu darbību dēļ Lietotājam nav
samazināts patērētās dabasgāzes uzskaitītais daudzums, kā arī nav radīta iespēja dabasgāzi patērēt bez maksas, Lietotājs
samaksā par patērēto dabasgāzi un kompensāciju. Kompensācija tiek aprēķināta, reizinot patērētās gāzes daudzumu ar
gāzes tirdzniecības gala tarifu divkāršā apmērā.
9.3. Par katru dienu, par kuru Lietotājs nokavē Līguma 6.3. vai 6.7.punktā noteikto samaksas termiņu par Norēķinu periodā
saņemto dabasgāzi, Lietotājs samaksā Piegādātājam nokavējuma procentus 0,15% dienā no parāda.
9.4. Neviena no Pusēm, ja Līgumā nav noteikts citādi, neatbild otrai Pusei par tās atrauto peļņu Līguma saistību pārkāpuma vai
nokavējuma dēļ. Ciktāl Līgumā nav noteikts citādi, Puses atbild vienīgi par tiešajiem zaudējumiem, kas radušies attiecīgās
Puses vainas dēļ.
9.5. Lietotājs atbild par Gazificētā objekta dabasgāzes sistēmas ekspluatāciju, drošumu, tehnisko apkalpi un apkopi līdz tā
Piederības robežai. Lietotājs nodrošina gāzes izmantošanas iekārtu un aparatūras apkopi atbilstoši iekārtu un aparatūras
ražotāju rekomendācijām un instrukcijām. Piegādātājs atbild par savas dabasgāzes apgādes sistēmas ekspluatāciju,
drošumu, tehnisko apkalpi un apkopi līdz Piederības robežai.
9.6. Piegādātāja atbildība par zaudējumiem, kas Lietotājam tiek nodarīti nepilnību vai citu tipisku ar dabasgāzes padevi saistītu
ekspluatācijas risku dēļ, ierobežojas ar zaudējumiem, kas tiek nodarīti ar ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ. Tādu
pašu atbildību nes citas personas, kurām ir tiesības pārstāvēt Piegādātāju, veicot ekspluatācijas darbus dabasgāzes apgādes
sistēmā līdz Piederības robežai.
9.7. Piegādātājs neatbild par zaudējumiem, kas Lietotājam vai trešajām personām ir radušies dabasgāzes padeves pārtraukšanas
rezultātā, ja dabasgāzes padeve ir pārtraukta, ievērojot Līguma vai normatīvo aktu noteikumus.
9.8. Neviena no Pusēm nenes atbildību par tādu Līgumā noteikto saistību neizpildi vai izpildes nokavējumu, kuru izraisījuši
nepārvaramas varas apstākļi. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmi apstākļi, kas atbilst visām minētajām
pazīmēm:
- Pusēm Līguma slēgšanas laikā tie nebija zināmi;
- iestājušies apstākļi padara Līguma saistību izpildi neiespējamu;
- apstākļi nav iestājušies tās Puses vainas dēļ, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem;
- no iestājušajiem apstākļiem nav iespējams izvairīties vai tos novērst.
Šādi apstākļi cita starpā ietver dabasgāzes transportēšanas sistēmas avārijas gadījumus (arī ārpus Piegādātāja dabasgāzes
apgādes sistēmas), stihiskas nelaimes un normatīvo aktu grozījumus. Pusei, kura pēc nepārvaramas varas apstākļu
iestāšanās atsaucas uz tiem, ir pienākums veikt visas iespējamās darbības iestājušos apstākļu novēršanai, kā arī tos pierādīt.
9.9. Puse, kura nevar izpildīt savas saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, trīs darba dienu laikā pēc nepārvaramās varas
apstākļu iestāšanās rakstveidā informē otru Pusi. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts vai ir nepamatots, attiecīgā Puse nevar
atbrīvoties no atbildības par saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
9.10. Puse Līguma 9.7.punktā noteiktajos gadījumos ir atbrīvota no saistību izpildes un atbildības tikai tajā laika periodā, kad
pastāv nepārvaramas varas apstākļi.
9.11. Ja Piegādātājs, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, dabasgāzes piegādi var turpināt tikai ievērojami sadārdzinoties
pašizmaksai, un, ja Lietotājs pieprasa dabasgāzes piegādi, tad Piegādātājam ir pienākums to veikt tikai tad, ja viņam tiek
atlīdzināts pierādītais pašizmaksu sadārdzinājums.

10.

Konfidencialitāte

10.1. 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.

11.

Saistību pārņemšana

11.1. Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstveida piekrišanas nedrīkst nodot no Līguma izrietošos pienākumus trešajām
personām, ja vien Līguma noteikumi tieši to neparedz.
11.2. Piegādātājam ir tiesības bez Lietotāja piekrišanas nodot daļu vai visus no Līguma izrietošos pienākumus citam saistītam
uzņēmumam, kura pamatkapitālu pilnībā kontrolē Piegādātājs vai kuru Piegādātāja akcionāri izveido no jauna, kā sekas
tam, ka Latvijas Republika ievieš tās normatīvajos aktos Eiropas Savienības direktīvas vai citus tiesību aktus par kopīgiem
noteikumiem attiecībā uz iekšējo dabasgāzes tirgu, ar noteikumu, ka šis uzņēmums pildīs Līgumā pielīgtos Piegādātāja
pienākumus.

12.

Līguma termiņš

12.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un, ja Puses nevienojas citādi, tā darbība tiek izbeigta, pamatojoties uz Lietotāja
pieteikumu, pēc tam, kad Gazificētajā objektā ir pārtraukta dabasgāzes padeve, fiksēts Mēraparāta rādījums un Lietotājs ir
pilnībā norēķinājies par saņemto dabasgāzi un veicis citus ar Līguma izpildi saistītos maksājumus. Dabasgāzes padeves
pārtraukšanas izdevumus sedz Lietotājs.
12.2. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

13.

Sevišķie noteikumi

13.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem kļūst pilnīgi vai daļēji spēkā neesošs, neizpildāms vai tiek grozīts, pārējie Līguma
noteikumi paliek spēkā. Šādā gadījumā spēkā neesošo vai neizpildāmo noteikumu Puses aizvietos ar spēkā esošu vai
izpildāmu noteikumu, kas dod līdzīgu rezultātu un kas atbilst Pušu gribai šī Līguma parakstīšanas brīdī, un kas pēc savām
ekonomiskajām sekām būs maksimāli ekvivalents spēkā neesošajam vai neizpildāmajam noteikumam.
13.2. Noslēdzot Līgumu, Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies un pilnībā saprot Norēķinu kārtības noteikumus.
13.3. Parakstot Līgumu, Lietotājs apliecina, ka ir saņēmis informāciju par dabasgāzes piegādes kvalitātes parametriem, kā arī
apliecina, ka ir instruēts par drošu dabasgāzes lietošanu.
13.4. Lietotājs apņemas patstāvīgi iepazīties ar dabasgāzes piegādi regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī to grozījumiem.
Puses vienojas, ja dabasgāzes piegādi un lietošanu regulējošajos normatīvajos aktos, tai skaitā Norēķinu kārtībā, tiek veikti
grozījumi un tie ir pretrunā ar Līguma noteikumiem vai normatīvo aktu regulējumu Līguma slēgšanas laikā, Puses piemēro
spēkā esošos normatīvos aktus.
13.5. Puses apņemas risināt strīdus un domstarpības Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 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.
13.6. Līgumu var grozīt vai papildināt pēc Pušu rakstveida vienošanās, kas pievienojama Līgumam kā pielikums un kļūst par
Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
13.7. Jautājumos, kas nav noteikti Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
13.8. Viena mēneša laikā pēc Līguma noslēgšanas Lietotājs apņemas reģistrēties Portālā, kā arī ievērot Portāla lietošanas
noteikumus, tai skaitā attiecībā uz Mēraparātu rādījumu paziņošanu, rēķinu saņemšanu un saziņu ar Piegādātāju.
13.9. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka ir rūpīgi un pilnībā iepazinušās ar Līguma noteikumiem, Līguma tiesiskajām un
faktiskajām sekām un piekrīt tām.
13.10. Līgums ir sastādīts latviešu valodā 2 (divos) vienādos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas
pie Piegādātāja un otrs pie Lietotāja.

14.

Līguma pielikumi

– 1.pielikums – Gāzes tīklu piederības robežakts.

_____________________________________________________________________________

15.

Pušu rekvizīti un paraksti

Piegādātājs
Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze”
Vien. reģ. Nr. 40003000642
Juridiskā adrese –
Vagonu ielā 20, Rīgā, LV – 1009

Lietotājs
_________________________________
Vien. reģ. Nr. _____________________
Pasta adrese, pasta indekss –
____________________________________

Kontakttālrunis 155

Kontakttālruņi:
Fakss ______________________________
E-pasts _____________________________

Komercpilnvarnieks
Valdes loceklis
___________________ (vārds, uzvārds)
Komercpilnvarnieks
___________________ (vārds, uzvārds)

___________________ (vārds, uzvārds)

