VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1. Līguma priekšmets
1.1.
Tirgotājs pārdod un Lietotājs par Enerģētikas likumā noteiktajā kārtībā noteiktu
regulētu cenu pērk dabasgāzi un saņem sistēmas pakalpojumus.
1.2.
Dabasgāzes īpašuma tiesību nodošana notiek uz Lietotāja Objektu dabasgāzes
apgādes sistēmas piederības robežas.
1.3. Sistēmas pakalpojums ir sniegts, kad Sistēmas operatori ir nodrošinājuši iespēju
saņemt dabasgāzi Lietotāja Objektos.
2. Dabasgāzes uzskaite un norēķinu kārtība
2.1. Lietotāja patērētās dabasgāzes apjomu uzskaita komercuzskaites mēraparāts
(turpmāk – mēraparāts) m3, un uzskaitītais apjoms tiek pārrēķināts kWh.
2.2. Lietotājs mēraparāta rādījumus iesniedz Tirgotāja vai sadales sistēmas operatora
(turpmāk – SSO) tīmekļa vietnē vai citā kārtībā un termiņos, kādus noteicis SSO. Ja
Lietotājs mēraparāta rādījumus šādā veidā nav iesniedzis, tos aprēķina SSO un paziņo
Tirgotājam.
2.3. Maksa par dabasgāzi un sistēmas pakalpojumiem tiek noteikta atbilstoši SSO sniegtai
informācijai par dabasgāzes patēriņu Objektā.
2.4. Lietotājs ar Tirgotāju norēķinās kārtībā, kādu Tirgotājs apstiprinājis un publicējis
norēķiniem ar Saistītajiem lietotājiem (turpmāk – Norēķinu kārtība).
2.5. Lietotājs sadales sistēmas pakalpojumus izmanto normatīvajos aktos un SSO
noteiktajā kārtībā.
3. Pušu pienākumi un tiesības
3.1. Pusēm ir saistošas Norēķinu kārtībā un normatīvajos aktos, kas reglamentē
dabasgāzes piegādi un tirdzniecību, paredzētās tiesības, pienākumi un atbildība.
3.2. Tirgotājam ir pienākums:
3.2.1. pārdot dabasgāzi par Enerģētikas likumā noteiktajā kārtībā noteiktu regulētu cenu
un iekļaut rēķinā maksu par sistēmas pakalpojumiem;
3.2.2. noslēgt līgumus ar sistēmas operatoriem par sistēmas pakalpojumu sniegšanu
Lietotāja Objektos un norēķināties par sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem, citiem
pakalpojumiem un nodokļiem;

3.2.3. iekasēt no Lietotāja maksu par dabasgāzi un sistēmas pakalpojumiem;
3.2.4. sniegt SSO nepieciešamo informāciju normatīvajos aktos un līgumos noteikto
pienākumu izpildei;
3.2.5. publicēt tīmekļa vietnē www.lg.lv informāciju par Tirgotāju un SSO noteikto maksu
par dabasgāzes piegādes pārtraukšanu un atjaunošanu;
3.2.6. pārbaudīt kļūdas norēķinu dokumentos un 10 (desmit) darba dienu laikā pārbaudes
rezultātu paziņot Lietotājam, ja no Lietotāja saņemts rakstveida pieteikums par kļūdu
norēķinu dokumentā;
3.2.7. izbeigt Līgumu, ja Lietotājs rakstveidā paziņojis Tirgotājam par attiecīgā Objekta
īpašuma, lietošanas vai valdījuma tiesību zaudēšanu un ir izpildījis Līguma un normatīvo
aktu prasības.
3.3. Tirgotājam ir tiesības:
3.3.1. saņemt maksu par dabasgāzi, sistēmas pakalpojumiem, citiem pakalpojumiem un
nodokļiem;
3.3.2. saņemt no Lietotāja informāciju un to apliecinošos dokumentus, kas nepieciešami
normatīvajos aktos un Līgumā noteikto pienākumu un paredzēto tiesību īstenošanai;
3.3.3. noteikt, grozīt, apstiprināt un publicēt Norēķinu kārtību ne vēlāk kā 30 dienas pirms
tās spēkā stāšanās;
3.3.4. mainīt pielīgto norēķinu veidu, saņemt no Lietotāja priekšapmaksu, noteikt īsākus
norēķinu termiņus vai saņemt līgumsaistību pienācīgas izpildes nodrošinājumu
gadījumos, kas paredzēti normatīvajos aktos vai Norēķinu kārtībā;
3.3.5. izlietot saņemtos maksājumus Norēķinu kārtībā paredzētajā veidā;
3.3.6. lūgt SSO pārtraukt dabasgāzes piegādi Objektam, ja Lietotājs neveic maksājumus
atbilstoši Norēķinu kārtībai vai Tirgotājam ir kļuvis zināms, ka lietotājs ir zaudējis gazificētā
objekta īpašuma, lietošanas vai valdījuma tiesības.
3.4. Lietotājam ir pienākums:
3.4.1. maksāt par dabasgāzi, sistēmas pakalpojumiem, citiem pakalpojumiem un
nodokļiem, no Objektu pieņemšanas dienas līdz Līgumu izbeigšanai;
3.4.2. izpildīt normatīvajos aktos un SSO noteiktās sistēmas lietošanas prasības;
3.4.3. izpildīt normatīvos aktos un Norēķinu kārtībā noteiktās prasības;
3.4.4. nepārsniegt Objektos atļauto maksimālo slodzi;
3.4.5. maksāt nokavējuma procentus par kavētajiem maksājumiem, atbilstoši Norēķinu
kārtībai;
3.4.6. paziņot rakstiski par Lietotāja personas datu vai kontaktinformācijas izmaiņām 2
(divu) darba dienu laikā no maiņas brīža;
3.4.7. iesniegt Tirgotājam informāciju un to apliecinošos dokumentus 2 (divu) darba dienu
laikā no attiecīga pieprasījuma.

3.4.8. paziņot par norēķinu dokumenta nesaņemšanu laikā, kas nepārsniedz norēķinu
veikšanas termiņu;
3.4.9. atlīdzināt Tirgotājam zaudējumus, kas radušies Objekta lietotāju rīcības rezultātā.
3.5. Lietotājam ir tiesības:
3.5.1. saņemt dabasgāzi atbilstoši Līguma noteikumiem un sistēmas pakalpojumus
atbilstoši normatīvajiem aktiem un SSO noteiktajai kārtībai;
3.5.2. mainīt pielīgto norēķinu veidu Norēķinu kārtībā paredzētajos gadījumos un kārtībā;
3.5.3. rakstveidā prasīt Tirgotājam uz laiku pārtraukt dabasgāzes piegādi kādā no
Objektiem, neizbeidzot Līgumu;
3.5.4. izbeigt Līgumu, mainoties Norēķinu kārtībai, pirms stājas spēkā Norēķinu kārtības
izmaiņas.
4. Līguma termiņš, tā atcelšanas un izbeigšanas kārtība
4.1. Līgums stājas spēkā, kad Puses to parakstījušas, tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un
ir spēkā līdz brīdim, kad:
4.1.1. Puses Līgumu izbeidz, savstarpēji vienojoties;
4.1.2. ir izpildīti Līguma 3.2.7.punkta nosacījumi;
4.1.3. Tirgotājs vienpusēji paziņo par līguma izbeigšanu pēc tam, kad SSO ir paziņojis
Tirgotājam par 3.3.6.punktā norādītā lūguma izpildi un par dabasgāzes patēriņu Objektā;
4.1.4. ir noslēgts dabasgāzes tirdzniecības līgums ar citu lietotāju par dabasgāzes
tirdzniecību Objektā vai no SSO saņemts paziņojums par tirgotāja maiņu;
4.1.5. izbeidzas uz normatīvajos aktos noteikta pamata.
4.2. Lietotājam, distances līguma noslēgšanas gadījumā, ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu
laikā izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no distances līguma, aizpildot un nosūtot
Tirgotājam normatīvajos aktos apstiprinātu atteikuma veidlapu.
4.3. Līguma izbeigšana vai atkāpšanās no līguma neatbrīvo Puses no radušos saistību
izpildes. Objekta atstāšana vai nodošana citai personai neizbeidz Līgumu, ja nav iestājies
kāds no 4.1.punkta nosacījumiem.
5. Citi noteikumi
5.1. Visos gadījumos, kuri nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no spēkā esošajiem Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem. Ja Līguma Vispārējie noteikumi ir pretrunā ar
Speciālajiem noteikumiem, noteicošie ir Speciālie noteikumi.
5.2. Ja pēc Līguma spēkā stāšanās tiek pieņemti normatīvie akti, kas varētu nonākt
pretrunā ar Līgumā pielīgto, Puses ievēro Līgumā pielīgtās saistības, ciktāl tās nav
pretrunā ar normatīvajiem aktiem.
5.3. Puses ir atbildīgas viena otrai par tiešajiem zaudējumiem, kas tās vainas dēļ Līguma
neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ radušies otrai Pusei, ja Līgumā nav noteikts citādi.

5.4. Tirgotājs nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi, ja tas nav varējis pārdot dabasgāzi
Lietotājam sakarā ar sistēmas operatoru nesniegtu sistēmas pakalpojumu.
5.5. Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi nepārvaramas
varas apstākļu (force majeure) laikā. Par nepārvaramas varas apstākli, cita starpā, tiek
uzskatītas dabasgāzes transportēšanas sistēmas avārijas.
5.6. Līgums tiek parakstīts vai distances līguma noslēgšanas gadījumā elektroniski
autorizēts divos vienādos eksemplāros. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
Katrai Pusei ir viens Līguma eksemplārs.
6. Strīdu izšķiršana
6.1. Lietotājs pieteikumus (iesniegumus, jautājumus, pretenzijas un citu informāciju par
Līguma izpildi) iesniedz Tirgotājam, izmantojot Tirgotāja rekvizītos norādīto
kontaktinformāciju.
6.2. Tirgotājs atbildi Lietotājam sniedz 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no visu atbildes
sniegšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas, bet ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienu
laikā.
6.3. Visi strīdi, kas radušies Līguma spēkā esamības laikā un netiek atrisināti, savstarpēji
vienojoties, tiek izšķirti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas
Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā.

