Sadales sistēmas pakalpojumu līgums Nr.____
Rīga

2017. gada_____________

Akciju sabiedrība „Latvijas Gāze” (vienotais reģistrācijas Nr._______________),
turpmāk – Operators, kuru saskaņā ar _________ Statūtiem/komercpilnvaru___________
pārstāv _____________________________________, no vienas puses, un
____ komersanta nosaukums______________ (vienotais reģistrācijas Nr.
____________), turpmāk – Tirgotājs, kuru saskaņā ar __ pārstāvības pamats___ pārstāv
__________________________, no otras puses,
turpmāk kopā – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Tirgotāja 201__. gada
__.____________ Operatoram iesniegto pieteikumu sadales sistēmas lietošanai, noslēdz šāda
satura Līgumu, turpmāk – Līgums:
1. Līgumā lietotie termini
1.1. Līgumā termini tiek lietoti Enerģētikas likuma un 2017. gada 7. februāra Ministru
kabineta noteikumu Nr.78 „Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” (turpmāk –
Noteikumi) izpratnē.
2. Līguma priekšmets
2.1. Operators nodrošina sadales sistēmas pakalpojumu – Tirgotāja īpašumā esošās
dabasgāzes transportēšanu pa Operatoram piederošiem sadales tīkliem no pārvades sistēmas
operatora piederības robežas līdz lietotāju, kuri Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā pērk dabasgāzi no Tirgotāja (turpmāk – Lietotāji), piederības robežai
Tirgotāja norādītajā apjomā, nepārsniedzot atļauto maksimālo slodzi.
3. Norēķini par sadales sistēmas pakalpojumiem
3.1. Maksu par Lietotājiem sniegtajiem sadales sistēmas pakalpojumiem Operators aprēķina,
pamatojoties uz dabasgāzes patēriņu Lietotāju gazificētajos objektos un ņemot vērā Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprinātos un dabasgāzes saņemšanas brīdī
spēkā esošos sadales sistēmas pakalpojumu tarifus.
3.2. Operators līdz katra mēneša 10. datumam nosūta Tirgotājam rēķinu par iepriekšējā
mēnesī Lietotājiem sniegtajiem sadales sistēmas pakalpojumiem.
3.3. Operators rēķinu nosūta uz Līgumā norādīto Tirgotāja elektroniskā pasta adresi. Par
rēķina saņemšanas dienu tiek uzskatīta rēķina nosūtīšanas diena.
3.4. Tirgotājam par pārskata periodā sniegtajiem sadales sistēmas pakalpojumiem ir
jānorēķinās līdz nākamā mēneša 20. datumam.
3.5. Par samaksas datumu uzskatāma diena, kad nauda ir ieskaitīta Operatora norēķinu kontā.
3.6. Ja Tirgotājs nesamaksā par pārskata periodā sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem Līgumā
noteiktajā termiņā, Operators aprēķina Tirgotājam nokavējuma procentus 0,15% (nulle komats
piecpadsmit procenti) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru kavēto dienu.
Nokavējuma procentus Operators aprēķina reizi mēnesī un kopā ar citu informāciju norāda
nākamā mēneša rēķinā.
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3.7. Ja Operators konstatē, ka attiecīgā pārskata periodā pārvadītais dabasgāzes daudzums ir
atšķirīgs, salīdzinot ar iepriekš rēķinā norādīto, tad Operators aprēķina starpību un izraksta
atsevišķu rēķinu vai kredītrēķinu. Tirgotājam ir pienākums apmaksāt šādu rēķinu 7 (septiņu)
dienu laikā no rēķina nosūtīšanas dienas. Ja Operators ir izrakstījis kredītrēķinu, tad nākamā
rēķina summa tiek samazināta par kredītrēķina apmēru.
3.8. Ja, noslēdzoties kalendārajam gadam, tiek konstatēts, ka Operatoram ir jāpiemēro
atšķirīgs sadales pakalpojumu tarifs kādā no gazificētiem objektiem, kurā Tirgotājs pārdod
dabasgāzi, Tirgotājs samaksā visu pārrēķina summu 10 (desmit) dienu laikā no rēķina
izrakstīšanas, neatkarīgi no apstākļa, vai tas ir pārdevis dabasgāzi konkrētajā gazificētajā objektā
visu kalendāro gadu.
3.9. Visi saņemtie maksājumi tiek attiecināti un rēķini dzēsti šādā secībā, neatkarīgi no tā, kas
norādīts Tirgotāja maksājuma dokumentos: 1) nokavējuma procenti; 2) parāds par iepriekšējo
pārskata periodu; 3) kārtējie maksājumi.
3.10. Tirgotājs pēc Operatora pieprasījuma ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā un apmērā iesniedz
Operatoram vienu no saistību pienācīgas izpildes nodrošinājumiem: iemaksā vai atjauno
drošības depozītu, nodrošina pirmā pieprasījuma kredītiestādes garantiju vai veic
priekšapmaksu par sadales sistēmas pakalpojumiem. Operatoram ir tiesības noteikt Tirgotājam
pienācīgas izpildes nodrošinājuma apmēru, kas nepārsniegtu trīs mēnešu rēķina vidējo apmēru.
3.11. Ja Tirgotājs nenorēķinās par sadales sistēmas pakalpojumiem Līgumā noteiktajā kārtībā
un termiņā, Operators ir tiesīgs izmantot saistību izpildes nodrošinājumu. Šādā gadījumā
Tirgotājam15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saistību izpildes nodrošinājuma izmantošanas ir
pienākums iesniegt Operatoram jaunu saistību izpildes nodrošinājumu, kas atbilst Līguma
noteikumiem.
4. Pušu atbildība
4.1. Puses ir atbildīgas par Līguma noteikumu izpildi. Puses atlīdzina tiešos zaudējumus, kas
otrai Pusei radušies, ja vainīgā Puse nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma noteikumus.
4.2. Tirgotājs ir atbildīgs par pareizas un patiesas informācijas iesniegšanu Gāzes tirgotāju
atbalsta (turpmāk – GTA) sistēmā, kura nodrošina informācijas apmaiņu starp Operatoru un
Tirgotāju.
4.3. Tirgotājs ir atbildīgs, ka Tirgotāja maiņa notiks ar Lietotāja piekrišanu un apstiprinājumu.
Operators nav atbildīgs par jebkādām prasībām, kādas Lietotājs vai trešā persona var izvirzīt
pret Operatoru sakarā ar to, ka Tirgotājs nav saņēmis no Lietotāja nepieciešamo apstiprinājumu
Tirgotāja maiņai, ieskaitot atbildību par kaitējumu. Tirgotāja maiņas brīdī Tirgotājam jāspēj
uzrādīt nepieciešamais Lietotāja piekrišanas apliecinājuma oriģināls, un pēc Operatora
pieprasījuma 5 (piecu) darba dienu laikā tas jānodod Operatoram.
4.4. Tirgotājs pieprasījumus par tirdzniecības izbeigšanu iesniedz Operatoram. Tirgotājs ir
atbildīgs par jebkādām prasībām, kādas Lietotājs vai trešā persona var izvirzīt pret Operatoru
sakarā ar Tirgotāja iesniegto tirdzniecības izbeigšanas pieprasījumu un dabasgāzes sadales
pārtraukšanu.
4.5. Operators nenes nekāda veida atbildību par dabasgāzes kvalitāti, kā arī jebkāda veida
zaudējumiem, kas radušies Tirgotājam un/vai Lietotājiem nekvalitatīvas dabasgāzes dēļ, ja vien
tas normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
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4.6. Operators nav atbildīgs, ja tas ir saņēmis kļūdainus vai nepilnīgus datus vai vispār nav
saņēmis datus no pārvades sistēmas operatora vai Lietotāja, kā rezultātā Operators ir nosūtījis
kļūdainus vai nepilnīgus datus Tirgotājam.
5. Sadales sistēmas pakalpojumu pārtraukšana vai ierobežošana
5.1. Operators ir tiesīgs pārtraukt vai ierobežot sadales sistēmas pakalpojumu sniegšanu
reģistrētajos gazificētajos objektos Noteikumos un Līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
5.2. Par sadales sistēmas pakalpojumu ierobežošanu vai pārtraukšanu Operators informē
Tirgotāju, izmantojot GTA sistēmu, vai arī elektroniski, nosūtot informāciju uz Līgumā vai
GTA sistēmā norādītajām Pušu elektroniskā pasta adresēm, ja GTA sistēma nenodrošina šādu
funkcionalitāti.
5.3. Tirgotājs var pieprasīt pārtraukt vai atjaunot dabasgāzes padevi saskaņā ar Līgumu
reģistrētajos gazificētajos objektos par neapmaksātajiem rēķiniem par dabasgāzes piegādi,
nosūtot Operatoram paziņojumu par dabasgāzes padeves pārtraukšanu attiecīgā objektā
(1. pielikums).
6. Piemērojamās tiesību normas un strīdu izskatīšana
6.1. Līgums sagatavots, kā arī tiesiskās attiecības, kas izriet no Līguma, tiek reglamentētas,
izpildītas un iztulkotas saskaņā ar Latvijas Republikā normatīvajiem aktiem.
6.2. Visi strīdi un domstarpības starp Pusēm tiek risinātas sarunu ceļā. Ja strīds nav atrisināms
sarunu ceļā, tas risināms Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vispārējās
jurisdikcijas tiesā.
7. Nepārvarama vara (forcemajeure)
7.1. 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 Pušu vainas dēļ un no iestājušajiem apstākļiem nav iespējams izvairīties vai tos
novērst.
7.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu
laikā par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.
7.3. Ja nepārvaramās varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām,
Puses uzsāk pārrunas par pieņemamu risinājumu Līguma saistību izpildei. Šādā gadījumā
Līguma izbeigšana iespējama, tikai Pusēm savstarpēji vienojoties.
7.4. Izbeidzoties nepārvaramas varas apstākļiem, Pusēm nekavējoties jāatsāk pildīt Līguma
saistības, kas tika pildītas līdz nepārvaramas varas apstākļu rašanās dienai, ja Puses nav
vienojušās citādi.
8. Līguma darbības termiņš, grozījumu izdarīšana, Līguma izbeigšana
8.1. Līgums stājas spēkā, kad abas Puses to ir parakstījušas un ir spēkā līdz 2017. gada
31. decembrim. Ja līdz kārtējā kalendārā gada 1. decembrim neviena no Pusēm rakstveidā
neinformē otru Pusi par Līguma izbeigšanu, Līgums pagarinās par vienu gadu.
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8.2. Pusēm, abpusēji vienojoties, Līgumā var tikt izdarīti grozījumi un papildinājumi. Visi
Līguma grozījumi un papildinājumi veicami rakstveidā, un tie stājas spēkā tad, kad tos ir
parakstījušas abas Puses.
8.3. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm par to rakstiski vienojoties vai vienpusēji Līgumā
noteiktajos gadījumos.
8.4. Ja Līgumā nav norādīts citādi, jebkura no Pusēm var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja otra
Puse nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā noteiktās saistības ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās
dienas. Šādā gadījumā Puse, kas vēlas izbeigt Līgumu uz šī pamata, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit)
kalendārās dienas pirms Līguma izbeigšanas rakstveidā paziņo par to otrai Pusei, norādot
Līguma izbeigšanas iemeslu. Līgums atzīstams par izbeigtu ar paziņojumā norādīto dienu.
8.5. Izņemot gadījumus, kad Līgumā Pusēm ir paredzētas tiesības izbeigt Līgumu bez otras
Puse piekrišanas saņemšanas, Tirgotājs nav tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja Tirgotājam
ir spēkā dabasgāzes tirdzniecības līgums ar Lietotājiem par gāzes pārdošanu saskaņā ar Līgumu
reģistrētajos gazificētajos objektos.
8.6. Operators, trīs dienas iepriekš paziņojot Tirgotājam, var vienpusēji izbeigt Līgumu šādos
gadījumos:
8.6.1. ja pārvades sistēmas operators pārtrauc līgumu ar Tirgotāju par pārvades
sistēmas pakalpojumu sniegšanu un atceļ tam piešķirto balansēšanas portfeļa
identifikatoru;
8.6.2. ja Tirgotājam ir ierosināts tiesiskās aizsardzības process, ārpustiesas tiesiskās
aizsardzības process vai pasludināts maksātnespējas process un tā tiesību pārņēmējs
neparaksta Līgumu vai neiesniedz pietiekamu nodrošinājumu Operatora noteiktajā
termiņā;
8.6.3. ja Tirgotājs izslēgts no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
Dabasgāzes tirgotāju reģistra;
8.6.4. ja Tirgotājs 15 dienu laikā pēc Operatora pieprasījuma neiesniedz Lietotāju
piekrišanas dokumentus Tirgotāja maiņai;
8.6.5.

ja Tirgotājs nepilda Līgumā noteiktos pienākumus.

8.7. Līguma izbeigšanas gadījumā Operators ir tiesīgs informēt pārvades sistēmas operatoru
par Līguma izbeigšanu. Līguma izbeigšanas gadījumā, Operators noraida Tirgotāja turpmākus
pieprasījumus mainīt vai piesaistīt jaunus Lietotājus un ar Tirgotāja Lietotāju portfeli sadales
zonā saistītos Lietotāju gazificētos objektus nodod dabasgāzes tirgotājam, kurš atbilstoši
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nodrošina dabasgāzi pēdējās garantētās piegādes
pakalpojuma ietvaros.
8.8. Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no Līguma darbības termiņā radušos saistību izpildes.
9. Informācijas apmaiņa
9.1. Operators Līguma darbības laikā nodrošina Tirgotājam piekļuvi GTA sistēmai
informācijas apmaiņai starp Operatoru un Tirgotāju. Tirgotājs apņemas ievērot noteikumus par
elektronisko informācijas apmaiņu starp sadales sistēmas operatoru un dabasgāzes tirgotājiem
(turpmāk – GTA noteikumi).
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9.2. Informācijas apmaiņa starp Operatoru un Tirgotāju notiek, izmantojot GTA sistēmu vai
arī elektroniski, nosūtot informāciju uz Līgumā vai GTA sistēmā norādītajām Pušu elektroniskā
pasta adresēm, ja GTA sistēma nenodrošina nepieciešamo funkcionalitāti.
9.3. Operators sniedz Tirgotājam informāciju saskaņā ar GTA noteikumiem, tai skaitā:
9.3.1.

operatīvos un koriģētos ikdienas patēriņus – katru dienu līdz plkst. 13:00;

9.3.2.

ne-ikdienas uzskaites vietu prognozes – katru dienu līdz plkst. 13:00;

9.3.3. mēneša patēriņus un Operatora rēķinu rindas – ne vēlāk, kā līdz nākamā mēneša
3. darba dienai.
9.4. Puses apņemas sniegt viena otrai visu nepieciešamo informāciju Līguma un Noteikumu
izpildīšanai.
9.5. Visa informācija, kas kļuvusi zināma Pusēm sakarā ar Līgumu, ir aizsargājama un nevar
tikt izpausta trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas, izņemot informāciju,
kuras izpaušanu paredz Latvijas Republikas normatīvie akti.
9.6. Informāciju, kas saistīta ar Līgumā noteikto saistību izpildi, Operatoram ir tiesības sniegt
pārvades sistēmas operatoram, ciktāl tas ir nepieciešams Operatora pienākumu un Līguma
pienācīgai izpildīšanai.
9.7. Tirgotājam ar fiziskās personas rakstisku atļauju ir tiesības apstrādāt no Operatora iegūtos
fiziskās personas datus tikai ar mērķi veikt Lietotāju uzskaiti, dabasgāzes tirdzniecības līguma
noslēgšanu un izpildi, pakalpojuma sniegšanu un uzturēšanu, pārziņa tiesību un tiesisko interešu
realizācijai un aizsardzībai un normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei.
9.8. Tirgotājs ar visiem saviem darbiniekiem, kuri apstrādā no Operatora iegūtos fizisko
personu datus, rakstveidā noslēdz vienošanos, kurā darbinieki apņemas veikt no Operatora
saņemto fizisko personu datu apstrādi tikai Līgumā noteiktajam datu apstrādes mērķim un
neizpaust gan darba tiesisko attiecību laikā ar Tirgotāju, gan pēc darba tiesisko attiecību
pārtraukšanas ar Tirgotāju.
9.9. Tirgotājs ir atbildīgs par Līguma ietvaros apstrādāto fizisko personu datu pilnvērtīgu
aizsardzību.
10. Pārējie noteikumi
10.1. Pušu pienākums ir ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā informēt vienai otru par
rekvizītu izmaiņām.
10.2. Ja atsevišķi Līguma punkti zaudē spēku, tas nav par iemeslu citu Līguma punktu
atcelšanai. Šādā gadījumā Puses, ņemot vērā Latvijas Republikā normatīvos aktus, aizstāj spēku
zaudējušo Līguma punktu tā, lai pēc satura un nolūka jaunais punkts būtu pēc iespējas līdzīgāks
spēkā neesošajam punktam.
10.3. Pušu pilnvaroti pārstāvji:
10.3.1. no Operatora puses – ____________________;
10.3.2. no Tirgotāja puses – ____________________.
10.4. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie
Tirgotāja, otrs – pie Operatora.
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11. Pušu rekvizīti
Tirgotājs:

Operators:

_______________________

Akciju sabiedrība „Latvijas Gāze”

Reģistrācijas Nr.

Vienotais reģistrācijas Nr.40003000642

Juridiskā adrese:

Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009

Tālr.:

Tālr.:

Fakss:

Fakss:

E-pasts:

E-pasts: tirgotaji@lg.lv

Bankas rekvizīti:

Bankas rekvizīti:

Komercpilnvarnieks
Valdes loceklis
_________________ V.Uzvārds
Komercpilnvarnieks
Valdes loceklis
_________________ V.Uzvārds
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1. pielikums
Sadales sistēmas pakalpojumu
līgumam

Pieteikums dabasgāzes piegādes pārtraukšanai vai atjaunošanai
Informācija par Lietotāju:
Lietotāja tirgus numurs:
Nosaukums/Vārds, uzvārds:
Reģistrācijas numurs/Personas kods:
PVN maksātāja numurs:
Tālrunis saziņai:
Pilnvarotā persona:
Informācija par gazificēto objektu:
Objekta tirgus numurs:
Objekta adrese:
Informācija par Tirgotāju:
Nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Tirgotāja EIC kods:
Lūdzu ☐pārtraukt / ☐atjaunot dabasgāzes piegādi pieteikumā norādītājā objektā no
_________________ datuma.
Dabasgāzes piegādes pārtraukšanas iemesls_______________________________________.
Tirgotāja paraksts:_______________________
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Datums:________________

