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Vispār īgie noteikumi 

1. Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” (turpmāk - AS “Conexus Baltic Grid”), vienotais 
reģistrācijas numurs: 40203041605, adrese: A.Briāna iela 6, Rīga, LV – 1001, ņemot vērā 
Enerģētikas likuma 15.panta sestajā daļā un 112.pantā noteiktos dabasgāzes pārvades 
sistēmas operatora pienākumus nodrošināt pārvades sistēmas drošumu, tās efektīvu un 
saimnieciski izdevīgu darbību, kā arī ilglaicīgu spēju nodrošināt dabasgāzes pārvadi 
atbilstoši pieprasījumam, izsludina pieteikšanos uz izsoli dabasgāzes pieejamības 
nodrošināšanai Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu 5.4.punktā noteiktajā 
ieejas punktā – pārvades sistēmas starpsavienojumā ar Inčukalna pazemes gāzes krātuvi 
(turpmāk - krātuve). Izsoli organizēs un tās norisi nodrošinās neatkarīga trešā puse 
(turpmāk – izsoles organizētājs). 

2. Izsoles priekšmets ir līgumiska vienošanās ar tirgus dalībniekiem par dabasgāzes 
pieejamības nodrošināšanu pārvades sistēmas starpsavienojumā ar krātuvi, kas tiek 
īstenota tirgus dalībniekiem nodrošinot, ka krātuvē tiek uzglabāta dabasgāze šādos 
termiņos un apjomos (turpmāk – Nodrošināšanas saistības): 

2.1. no iesūknēšanas sezonas beigām līdz 2017. gada 31. oktobrim - 1 150 000 MWh; 

2.2. no iesūknēšanas sezonas beigām līdz 2017. gada 30. novembrim - 1 150 000 MWh;  

2.3. no iesūknēšanas sezonas beigām līdz 2017. gada 31.decembrim - 1 150 000 MWh;  

2.4. no iesūknēšanas sezonas beigām līdz 2018. gada 31.janvārim - 1 150 000 MWh; 

2.5.  no iesūknēšanas sezonas beigām līdz 2018. gada 28. februārim - 3 450 000 MWh. 

 
Izsoles paziņojuma publicēšana 

3. Izsoles paziņojumu AS “Conexus Baltic Grid” publicē savā tīmekļa vietnē ne vēlāk kā līdz 
2017.gada 5. jūlijam. AS “Conexus Baltic Grid” paziņojumu var publicēt arī citos 
plašsaziņas līdzekļos.  

4. Izsoles paziņojumā AS “Conexus Baltic Grid” norāda šādu informāciju: 

4.1. izsoles priekšmetu; 

4.2. saistošo piedāvājumu iesniegšanas termiņu un formu, norādot izsoles organizētāja e-
pasta adresi, uz kuru jānosūta saistošie piedāvājumi; 

4.3. saistošo piedāvājumu izvērtēšanas kritērijus; 

4.4. atlīdzības noteikšanas kritērijus; 

4.5. izsoles organizētāja kontaktinformāciju; 

4.6. citu ar izsoli saistītu būtisku informāciju. 

 
Piedāvājumu iesniegšana 
5. Izsoles dalībnieki iesniedz saistošo piedāvājumu (1.pielikums) izsoles paziņojumā 

norādītajā termiņā, to nosūtot uz izsoles paziņojumā norādīto izsoles organizētāja e-pasta 
adresi. Saistošā piedāvājumu saturs un informācija par izvērtēšanas gaitu ir aizsargājama 
informācija, un izvērtēšanas gaitā izsoles organizētājs ievēro konfidencialitātes principu.  

6. Saistošo piedāvājumu izsoles dalībnieks var iesniegt par visām vai kādu no Noteikumu 
2.punktā minētajām lotēm, kā arī norādīt atšķirīgu Nodrošināšanas saistību cenu dažādām 
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lotēm, tai skaitā vairākas Nodrošināšanas saistību cenas, ja saistošais piedāvājums tiek 
pieņemts daļēji.  

7. Minimālais dabasgāzes daudzums katrā no lotēm, par kuru var iesniegt saistošo 
piedāvājumu, ir 115 000 MWh (viens simts piecpadsmit tūkstoši MWh). 

8. Izsoles dalībnieki ir atbildīgi par saistošā piedāvājuma pareizību un iesniegšanu izsoles 
paziņojumā norādītajā termiņā. Ja saistošais piedāvājums ir iesniegts pēc termiņa, tajā nav 
norādīta visa nepieciešamā informācija vai tā ir nesaprotama, tiek uzskatīts, ka piedāvājums 
nav iesniegts. 

9. Informāciju par saistošā piedāvājuma saņemšanu izsoles organizētājs nosūta uz saistošajā 
piedāvājumā norādīto e-pasta adresi ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no saistošā 
piedāvājuma saņemšanas. 

10. Saistošā piedāvājuma iesniegšana apliecina, ka izsoles dalībnieks akceptē izsoles 
noteikumus un apņemas noslēgt līgumisku vienošanos par Nodrošināšanas saistībām, kā arī 
pārvades sistēmas pakalpojuma līgumu, balansēšanas līgumu un uzglabāšanas pakalpojuma 
līgumu. 

11. Saistošais piedāvājums ir spēkā vismaz 10 (desmit) dienas pēc Noteikumu 20. punktā 
noteiktā izsoles uzvarētāju paziņošanas termiņa.  

12. Izsoles dalībnieks pilnībā sedz visus izdevumus, kas tam radušies saistībā ar saistošā 
piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. AS “Conexus Baltic Grid” neuzņemas nekādu 
atbildību par šīm izmaksām neatkarīgi no izsoles rezultātiem.  

 

Piedāvājumu vērt ēšana 

13. Saistošo piedāvājumu vērtēšanu veic izsoles organizētājs ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā 
pēc saistošo piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

14. Izsoles uzvarētāju noteikšanai saistošie piedāvājumi tiek vērtēti lejupejošā secībā, sākot 
no garākā termiņa lotēm. Saistošie piedāvājumi katrā no lotēm tiek vērtēti pēc 
Nodrošināšanas saistību cenas, tos sakārtojot izdevīguma secībā, sākot ar zemāko 
piedāvāto cenu katrā no lotēm līdz tajās norādīto apjomu sasniegšanai (turpmāk – 
apstiprinātais apjoms).  

15. Ja tiek sasniegts lotē, par kuru ir iesniegts saistošais piedāvājums, norādītais maksimālais 
apjoms, izsoles dalībnieka saistošo piedāvājumu izdevīguma secībā iekļauj proporcionāli 
un atlikušajā daļā tas tiek noraidīts. 

16. Ja pēc sakārtošanas izdevīguma secībā vairāki saistošie piedāvājumi ir ar vienādu 
piedāvāto cenu, tos iekļauj izdevīguma secībā proporcionāli l īdz attiecīgajā lotē norādītā 
apjoma sasniegšanai.  

17. Informāciju par izsoles rezultātiem izsoles organizētājs nosūta AS “Conexus Baltic Grid” 
izsoles rezultātu apstiprināšanai un informācijai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijai ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā pēc saistošo piedāvājumu izvērtēšanas. 
Informācijā par izsoles rezultātiem tiek norādīti piedāvātie dabasgāzes apjomi katrā no 
lotēm un to cenas, nenorādot izsoles dalībniekus identificējošu informāciju. 

18. Izsoles rezultātus AS “Conexus Baltic Grid” apstiprina ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā no 
informācijas par izsoles rezultātiem saņemšanas un lēmumu nosūta izsoles organizētājam. 

19. AS “Conexus Baltic Grid” ir tiesības izsoli izbeigt bez rezultāta, kā arī pieņemt lēmumu 
par mazāka dabasgāzes daudzuma apstiprināšanu visās vai kādā no lotēm. 
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20. Informāciju par AS “Conexus Baltic Grid” lēmumu izsoles organizētājs nosūta izsoles 
dalībniekiem uz saistošajā piedāvājumā norādīto e-pasta adresi ne vēlāk kā 1 (vienas)  
darba dienas laikā no AS “Conexus Baltic Grid” lēmuma saņemšanas.  

21. Izsoles organizētājs sagatavo informāciju par kopējo izsolē piedāvāto dabasgāzes apjomu 
un augstāko dabasgāzes cenu katrā no lotēm. Minēto informāciju izsoles organizētājs 
nosūta AS “Conexus Baltic Grid”, kura to publicē savā tīmekļa vietnē.  

22. Ja izsoles uzvarētājs nav noslēdzis pārvades sistēmas pakalpojuma līgumu, balansēšanas 
līgumu un uzglabāšanas pakalpojuma līgumu izsoles rezultātu apstiprināšanas brīdī, 
izsoles uzvarētājam minētie līgumi ir jānoslēdz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Noteikumu 
20. punktā noteiktās informācijas saņemšanas. Pretējā gadījumā lēmums par izsoles 
dalībnieka atzīšanu par uzvarētāju tiek atcelts. 

23. Noteikumu 22. punktā minētajā gadījumā izsoles organizētājs veic atkārtotu saistošo 
piedāvājumu izvērtēšanu un informācijas nosūtīšanu izsoles dalībniekiem, ņemot vērā 
Noteikumu 13. – 17. un 20. punktā noteikto kārtību. 

24. Vienlaikus ar Noteikumu 20. punktā minētās informācijas nosūtīšanu izsoles organizētājs 
sagatavo un nosūta informāciju AS “Conexus Baltic Grid” par izsoles uzvarētājiem, 
norādot to kontaktinformāciju. Noteikumu 23.punktā minētajā gadījumā izsoles 
organizētājs informāciju par izsoles uzvarētājiem nosūta AS “Conexus Baltic Grid” pēc 
atkārtotas saistošo piedāvājumu izvērtēšanas. 

 

Atl īdzības noteikšana un līguma noslēgšana 

25. Izsoles uzvarētājam atlīdzība tiek noteikta, reizinot saistošajā piedāvājumā piedāvāto cenu 
ar apstiprināto  apjomu attiecīgajā lotē. 

26. Ja izsoles uzvarētājs ir iesniedzis saistošo piedāvājumu par vairākām lotēm, atlīdzību 
nosaka katrai lotei atsevišķi. 

27. Pēc Noteikumu 24. punktā  minētās informācijas saņemšanas AS “Conexus Baltic Grid” 
sagatavo un 2 (divu) darba dienu laikā elektroniski nosūta izsoles uzvarētājiem līgumu par 
Nodrošināšanas saistībām (turpmāk – līgums; 2.pielikums). 

28. Izsoles uzvarētājs iesniedz AS “Conexus Baltic Grid” parakstītu līgumu divos 
eksemplāros  10 (desmit) darba dienu laikā no līguma nosūtīšanas dienas. AS “Conexus 
Baltic Grid” 3 (trīs) darba dienu laikā no izsoles uzvarētāja parakstītā līguma saņemšanas 
paraksta līgumu un nosūta vienu eksemplāru izsoles uzvarētājam. 

 

L īguma izpilde 

29. Līguma izpildei nepieciešamo jaudas produktu rezervēšana attiecīgajos ieejas un izejas 
punktos, dabasgāzes iegāde, ar to saistītās izmaksas, kā arī nepieciešamās dabasgāzes 
uzglabāšana krātuvē Nodrošināšanas saistību perioda sākumā un visā Nodrošināšanas 
saistību perioda laikā ir izsoles uzvarētāja atbildība.  

30. Izsoles uzvarētājs uzņemas atbildību, ja Nodrošināšanas saistību izpilde nav iespējama cita 
pārvades sistēmas operatora rīcības dēļ. 

31. Nodrošinājuma saistības uzskatāmas par izpildītām, ja izsoles uzvarētājs uzglabā līgumā 
noteikto dabasgāzes apjomu, izņemot, ja iestājas Noteikumu 32.punktā minētie apstākļi. 

32. Līguma darbības laikā izsoles uzvarētājam ir pienākums pēc AS “Conexus Baltic Grid” 
pieprasījuma iesniegt nomināciju/renomināciju AS “Conexus Baltic Grid” norādītā 
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dabasgāzes daudzuma ievadīšanai pārvades sistēmā starpsavienojumā ar krātuvi atbilstoši 
Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumiem.  

33. Noteikumu 32.punktā minēto pieprasījumu AS “Conexus Baltic Grid” elektroniski nosūta 
izsoles uzvarētājiem attiecīgajā lotē, sākot ar īsākā termiņa loti. AS “Conexus Baltic Grid” 
pieprasījumā norāda pārvades sistēmas drošas darbības nodrošināšanai nepieciešamo 
dabasgāzes apjomu pārvades sistēmas starpsavienojumā ar krātuvi. Minētais apjoms tiek 
proporcionāli sadalīts starp izsoles uzvarētājiem attiecīgajā lotē līdz tiem apstiprinātajam 
apjomam.   

34. Izsoles uzvarētājs nekavējoties, bet ne ilgāk kā 1 (vienas) stundas laikā pēc AS “Conexus 
Baltic Grid” Noteikumu 32.punktā minētā pieprasījuma saņemšanas iesniedz 
nomināciju/renomināciju AS “Conexus Baltic Grid” norādītā dabasgāzes daudzuma 
ievadīšanai pārvades sistēmā starpsavienojumā ar krātuvi atbilstoši Dabasgāzes pārvades 
sistēmas lietošanas noteikumiem.  

35. Noteikumu 32. punktā minētajā gadījumā izsoles uzvarētāja Nodrošinājuma saistības 
atlikušajā periodā tiek samazinātas par dabasgāzes apjomu, kuru tas pēc AS “Conexus 
Baltic Grid” pieprasījuma ir nominējis/renominējis pārvades sistēmā starpsavienojumā ar 
krātuvi. Atlīdzība par nominēto/renominēto dabasgāzes apjomu tiek noteikta atbilstoši 
attiecīgā mēneša dabasgāzes, kuru AS “Conexus Baltic Grid” pērk dabasgāzes pārvades 
sistēmas balansēšanas nodrošināšanai, vidējai svērtai cenai par enerģijas vienību 
(MWh/EUR), tai pieskaitot 15% (piecpadsmit procentus). Minētajām dabasgāzes 
apjomam netiek piemērota Noteikumu 25. punktā noteiktā atlīdzība par Nodrošināšanas 
saistībām. 

36. Apstāklis, ka izsoles uzvarētājs turpina uzglabāt attiecīgā apjoma dabasgāzi krātuvē pēc 
līguma termiņa beigām, nav par pamatu izsoles uzvarētāja automātiskai iekļaušanai 
nākamās izsoles dalībnieku sarakstā. 

37. Ja tiek izsludināta valsts enerģētiskā krīze Enerģētikas likumā vai valsts, kurā ir reģistrēts 
izsoles uzvarētājs, tiesību aktos noteiktajā kārtībā, līguma darbība tiek ierobežota uz 
enerģētiskās krīzes laiku. 

 

Norēķini 

38. Izsoles uzvarētājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līgumā noteikto Nodrošināšanas saistību 
izpildes beigu datuma vai Noteikumu 32. punktā minēto apstākļu iestāšanās nosūta AS 
“Conexus Baltic Grid” rēķinu par līgumā norādītā dabasgāzes apjoma garantēšanu 
pārvades sistēmas starpsavienojumā ar krātuvi vai AS “Conexus Baltic Grid” pārdoto 
dabasgāzi pārvades sistēmas starpsavienojumā ar krātuvi. Rēķinu nosūta uz līgumā 
norādīto AS “Conexus Baltic Grid” e-pasta adresi. Rēķins ir derīgs bez paraksta, un to 
aizstāj ar autorizāciju vai paraksta ar drošu elektronisko parakstu. Par rēķina saņemšanas 
dienu tiek uzskatīta tā nosūtīšanas diena. 

39. AS “Conexus Baltic Grid” ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas 
pārliecinās par krātuvē esošā dabasgāzes apjoma atbilstību līgumā noteiktajam un 30 
(trīsdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas veic rēķina apmaksu.  

40. Noteikumu 32. punktā minētajā gadījumā AS “Conexus Baltic Grid” veic rēķina apmaksu 
5 (piecu) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas. 
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41. Ja rēķina apmaksas termiņa pēdējā diena ir brīvdiena vai Latvijas Republikā noteikta 
svētku diena, tad par rēķina apmaksas termiņa pēdējo dienu tiek pieņemta nākamā darba 
diena. 

42. Nodokļi tiek piemēroti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

L īgumsods 

43. Ja izsoles uzvarētājs nenodrošina līgumā norādītā dabasgāzes apjoma garantēšanu pilnā 
apmērā vai atbilstoši līgumā norādītajam grafikam, izsoles uzvarētājs maksā AS “Conexus 
Baltic Grid” līgumsodu par neizpildīto Nodrošināšanas saistību apjomu divkāršā apmērā 
no samaksas, ko izsoles uzvarētājs saņemtu, ja tas būtu izpildījis Nodrošināšanas saistības. 

44. Ja AS “Conexus Baltic Grid” neveic rēķina apmaksu Noteikumu 39. un 40. punktā 
noteiktajā termiņā, AS “Conexus Baltic Grid” maksā izsoles uzvarētājam līgumsodu 
0,15% dienā apmērā, bet ne vairāk kā 10% no rēķina summas. 

45. Līgumsodu maksā par katru Noteikumu 43. un 44.punktā minēto pārkāpuma gadījumu. 
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1.pielikums 

Izsoles dalībnieka saistošais piedāvājums 
 

2017 . gada __________________     

  /Sagatavošanas vieta/   

Nr. __________________     

  
Adresāts: Izsoles organizētājs 

    

Izsoles 
dalībnieks: 

    

  EIK kods: 

  Juridiskā adrese: 

  Tālruņa numurs: 

  E-pasta adrese: 

  Faksa numurs: 

  Bankas rekvizīti: 

  PVN maksātāja reģistrācijas numurs: 

Ar šo iesniedzu saistošo piedāvājumu, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem: 

Laika periods (norāda atbilstoši izsoles 
noteikumu 2.punktam) 

No 
iesūknēšanas 
sezonas 
beigām līdz 
31.10.2017.  

No 
iesūknēšanas 
sezonas 
beigām līdz 
30.11.2017.  

No 
iesūknēšanas 
sezonas 
beigām līdz 
31.12.2017.  

No 
iesūknēšanas 
sezonas 
beigām līdz 
31.01.2018.  

No 
iesūknēšanas 
sezonas 
beigām līdz 
28.02.2018.  

Dabasgāzes apjoms (MWh)  
 

    

Nodrošināšanas saistību cena 
EUR/MWh (bez PVN) 

 
    

Nodrošināšanas saistību cena 
EUR/MWh (bez PVN), ja saistošais 
piedāvājums tiek pieņemts daļēji 

     

 

Inform ācija par pārstāvi 

Persona/-u, kurai/-ām ir 
tiesības pārstāvēt izsoles 
dalībnieku 

Vārds, Uzvārds Amats Tālr.Nr., e-pasts, faksa Nr. 

Kontaktinformācija, kuru var izmantot saziņai ar izsoles 
dalībnieku 

Tālr.Nr. E-pasts 
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2.pielikums 

L īgums par dabasgāzes pieejamības nodrošināšanas saistībām 
 

Rīga 2017. gada .__________________ 

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” (vienotais reģistrācijas Nr. 40203041605), 

turpmāk – Vienotais sistēmas operators, kuru saskaņā ar statūtiem/komercpilnvaru 
pārstāv ____________________________________, no vienas puses, un 
___________________komersanta nosaukums_________________  (vienotais reģistrācijas 
Nr. __________________), turpmāk –  Kr ātuves lietotājs, kuru saskaņā ar ____ pārstāvības 
pamats ___________________________ pārstāv __________________________________, 
no otras puses, turpmāk kopā – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Vienotā sistēmas 
operatora 2017 .gada . __________________ rīkotās izsoles rezultātiem, noslēdz šāda satura 
līgumu, turpmāk – Līgums: 

1. Līgumā lietotie termini 

Šajā Līgumā termini tiek lietoti Enerģētikas likuma, dabasgāzes pārvades sistēmas 
lietošanas noteikumu un Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumu izpratnē. 

 

2. Līguma priekšmets 

2.1. Krātuves lietotājs Līguma darbības laikā apņemas garantēt dabasgāzes pieejamības 
nodrošināšanu pārvades sistēmas starpsavienojumā ar krātuvi, kas tiek īstenota Krātuves 
lietotājam nodrošinot, ka krātuvē tiek uzglabāta dabasgāze šādos termiņos un apjomos 
(turpmāk – Nodrošināšanas saistības): 

Laika periods  

No 
iesūknēšanas 
sezonas 
beigām līdz 
31.10.2017.  

No 
iesūknēšanas 
sezonas 
beigām līdz 
30.11.2017.  

No 
iesūknēšanas 
sezonas 
beigām līdz 
31.12.2017.  

No 
iesūknēšanas 
sezonas 
beigām līdz 
31.01.2018.  

No 
iesūknēšanas 
sezonas 
beigām līdz 
28.02.2018.  

Apstiprinātais dabasgāzes apjoms 
(MWh)  

 
    

 

2.2. Vienotais sistēmas operators Līguma darbības laikā apņemas veikt samaksu par 
Krātuves lietotāja izpildītajām Nodrošināšanas saistībām, kā arī Līguma 3.5.punktā minētajā 
gadījumā nopirkto dabasgāzi. 

 

3. Saistību izpildes nosacījumi 

3.1. Noslēdzot Līgumu, Krātuves lietotājs ir atbildīgs par Līguma izpildei nepieciešamo 
jaudas produktu rezervēšanu attiecīgajos ieejas un izejas punktos, dabasgāzes iegādi, kā arī 
nepieciešamās dabasgāzes uzglabāšanu krātuvē Nodrošināšanas saistību perioda sākumā un 
visā Nodrošināšanas saistību perioda laikā. 

3.2. Krātuves lietotājs veic jaudu rezervāciju attiecīgajos ieejas/izejas punktos pārvades 
sistēmas lietošanas noteikumos un Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos 
noteiktajā kārtībā un termiņos. 
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3.3. Krātuves lietotājs ir atbildīgs par Nodrošināšanas saistību savlaicīgu izpildi, neatkarīgi 
no tā, vai saistību izpilde nav iespējama cita pārvades sistēmas operatora rīcības dēļ. 

3.4. Nodrošināšanas saistības uzskatāmas par izpildītām, ja Krātuves lietotājs iesūknē un 
uzglabā 2.1.punktā noteikto dabasgāzes apjomu, izņemot, ja iestājas Līguma 3.5.punktā 
minētie apstākļi. 

3.5. Līguma darbības laikā Krātuves lietotājam ir pienākums nekavējoties, bet ne ilgāk kā 
1 (vienas) stundas laikā pēc Vienotā sistēmas operatora pieprasījuma iesniegt 
nomināciju/renomināciju Vienotā sistēmas operatora norādītā dabasgāzes daudzuma 
ievadīšanai pārvades sistēmā starpsavienojumā ar krātuvi atbilstoši Dabasgāzes pārvades 
sistēmas lietošanas noteikumiem. 

3.6. Līguma 3.5.punktā minētajā gadījumā Krātuves lietotāja Nodrošinājuma saistības 
atlikušajā periodā tiek samazinātas par dabasgāzes apjomu, kuru tas pēc Vienotā sistēmas 
operatora pieprasījuma ir nominējis/renominējis pārvades sistēmā starpsavienojumā ar krātuvi.  

3.7. Pēc Līguma darbības termiņa beigām Krātuves lietotājam ir pilnīga rīcības brīvība ar 
Līguma 2.1.punktā norādītā apjoma dabasgāzi. Apstāklis, ka Krātuves lietotājs turpina 
uzglabāt attiecīgā apjoma dabasgāzi krātuvē, nav par pamatu Krātuves lietotāja automātiskai 
iekļaušanai nākamās izsoles dalībnieku sarakstā. 

 

4. Maksa par saistību izpildi 

4.1. Maksa par Nodrošināšanas saistībām ir noteikta šāda, reizinot saistošajā piedāvājumā 
norādīto cenu ar izsoles rezultātā apstiprināto dabasgāzes apjomu attiecīgajā laika periodā, kurā 
Krātuves lietotājs ir uzņēmies Nodrošināšanas saistības:  

Laika periods  

No 
iesūknēšanas 
sezonas 
beigām līdz 
31.10.2017.  

No 
iesūknēšanas 
sezonas 
beigām līdz 
30.11.2017.  

No 
iesūknēšanas 
sezonas 
beigām līdz 
31.12.2017.  

No 
iesūknēšanas 
sezonas 
beigām līdz 
31.01.2018.  

No 
iesūknēšanas 
sezonas 
beigām līdz 
28.02.2018.  

Nodrošināšanas saistību cena 
EUR/MWh (bez PVN) 

 
    

 

4.2. Līguma 3.5.punktā minētajā gadījumā maksa par nominēto/renominēto dabasgāzes 
apjomu tiek noteikta atbilstoši attiecīgā mēneša dabasgāzes, kuru Vienotais sistēmas operators 
pērk dabasgāzes pārvades sistēmas balansēšanas nodrošināšanai, vidējai svērtai cenai par 
enerģijas vienību (MWh/EUR), tai pieskaitot 15% (piecpadsmit procenti). Minētajam 
dabasgāzes apjomam netiek piemērota Līguma 4.1. punktā noteiktā maksa par Nodrošināšanas 
saistībām.  

4.3. Nodokļi tiek piemēroti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

4.4. Krātuves lietotājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma 2.1.punktā noteiktā 
Nodrošināšanas saistību izpildes beigu datuma katrā no Līguma 2.1.punktā noteiktajiem laika 
periodiem vai pēc Līguma 3.6.punktā noteikto apstākļu iestāšanās nosūta Vienotajam sistēmas 
operatoram rēķinu par saistību izpildi vai Vienotajam sistēmas operatoram pārdoto dabasgāzi 
pārvades sistēmas starpsavienojumā ar krātuvi. Rēķinu nosūta uz Līgumā norādīto Vienotā 
sistēmas operatora e-pasta adresi. Rēķins ir derīgs bez paraksta, un to aizstāj ar autorizāciju vai 
paraksta ar drošu elektronisko parakstu. Par rēķina saņemšanas dienu tiek uzskatīta tā 
nosūtīšanas diena. 
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4.5. Vienotais sistēmas operators ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc rēķina 
saņemšanas pārliecinās par krātuvē esošā dabasgāzes apjoma atbilstību Līgumā noteiktajam un 
30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas veic rēķina apmaksu uz Krātuves lietotāja 
norēķinu kontu. Ja krātuvē esošais dabasgāzes apjoms neatbilst Līgumā noteiktajam 
Nodrošināšanas saistību apmēram, Vienotais sistēmas operators rēķina apmaksu neveic līdz 
Nodrošināšanas saistību pilnīgai izpildei.  

4.6. Līguma 3.5. punktā minētajā gadījumā Vienotais sistēmas operators veic rēķina 
apmaksu 5 (piecu) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas 

4.7. Ja rēķina apmaksas termiņa pēdējā diena ir brīvdiena vai Latvijas Republikā noteikta 
svētku diena, tad par rēķina apmaksas termiņa pēdējo dienu tiek pieņemta nākamā darba diena. 

4.8. Ja Krātuves lietotājs nenodrošina saistību izpildi pilnā apmērā vai atbilstoši Līguma 
2.1.punktā noteiktajam grafikam, Krātuves lietotājs maksā Vienotajam sistēmas operatoram 
līgumsodu par neizpildīto saistību apjomu divkāršā apmērā no samaksas, ko Krātuves lietotājs 
saņemtu, ja tas būtu izpildījis Nodrošināšanas saistības. 

4.9. Ja Vienotais sistēmas operators neveic rēķina apmaksu Līguma 4.5. un 4.6. punktā 
noteiktajā termiņā, Vienotais sistēmas operators maksā Krātuves lietotājam līgumsodu 0,15% 
dienā apmērā, bet ne vairāk kā 10% no rēķina summas. Līgumsods nav piemērojams Līguma 
4.5.punktā minētajā gadījumā. 

4.10. Līgumsodu maksā par katru Līguma 4.8. un 4.9.punktā minētā pārkāpuma gadījumu. 

 

5. Pušu atbildība 

5.1. Puses ir atbildīgas par Līguma noteikumu izpildi. Puses atlīdzina zaudējumus, kas otrai 
Pusei radušies, ja vainīgā Puse nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma noteikumus. 

5.2. Puse, kas ir pienācīgi izpildījusi savas Līguma saistības, ir tiesīga pieprasīt, lai otra Puse 
pilnā apmērā izpilda savas saistības. 

5.3. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu vai nekvalitatīvu izpildi, ja tā 
ir radusies Līgumā noteikto nepārvaramas varas apstākļu rezultātā. 

 

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 spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

6.2. Visi strīdi un domstarpības (turpmāk šajā punktā – Strīds) starp Pusēm tiek risinātas 
sarunu ceļā. Strīda gadījumā Pusei, kura atsaucas uz Strīda esamību, jāiesniedz otrai Pusei 
rakstisks paziņojums, kurā jānorāda Strīda apraksts, piedāvātais Strīda risinājums, personas, 
kas ir pilnvarotas Puses vārdā risināt ar Strīdu saistītās sarunas. 

6.3. Ja Strīdu 30 dienu laikā (ja Pušu pilnvarotie pārstāvji nav vienojušies par citu termiņu 
Strīda atrisināšanai) no tā rašanās dienas nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas risināms 
Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

7. Nepārvarama vara 

7.1. Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, ja šāda neizpilde 
ir radusies nepārvaramās varas apstākļu dēļ. Nepārvaramās varas apstāklis šā punkta nozīmē ir 
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šķērslis, kas radies ārpus ietekmētās Puses kontroles, kas neļauj tai pildīt savas Līgumā 
noteiktās saistības un kuru Puse nevar novērst. Par šādiem apstākļiem primāri uzskatāmi: 
katastrofas, ugunsgrēks, zemestrīce un citas dabas parādības, kara darbības, kā arī ekonomiskās 
sankcijas, embargo, tiesu, administratīvo, valsts iestāžu rīkojumi un pavēles vai jebkādi citi 
apstākļi, kurus Puses Līguma slēgšanas laikā nevarēja paredzēt. 

7.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi arī atsevišķi Līguma saistību izpildes 
šķēršļi, kas radušies laikā, kad Līguma saistības neizpildījusi Puse kavēja savu Līguma saistību 
izpildi. 

7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 kalendārajām dienām, Puses uzsāk 
pārrunas par pieņemamu risinājumu Līguma saistību izpildei. Šādā gadījumā Līguma 
izbeigšana iespējama, tikai Pusēm savstarpēji vienojoties. 

7.4. Par nepārvaramas varas apstākļiem Puses nekavējoties paziņo viena otrai. Ja Puses 
nepaziņo par nepārvaramas varas apstākļiem, Puses tos nevar izmantot kā pamatojumu šā 
Līguma nepildīšanai. 

7.5. Izbeidzoties nepārvaramas varas apstākļiem, Pusēm nekavējoties jāpilda saistības, kas 
tika pildītas līdz nepārvaramas varas apstākļu rašanās brīdim, ja Puses nav vienojušās citādi. 

 

8. Līguma darbības termiņš, grozījumu izdar īšana, Līguma izbeigšana 

8.1. Līgums tiek noslēgts uz Līguma 2.1. punktā minēto laika periodu un stājas spēkā, kad 
abas Puses to ir parakstījušas. 

8.2. Pusēm 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. 

8.4. Ja tiek izsludināta valsts enerģētiskā krīze Enerģētikas likumā vai valsts, kurā ir 
reģistrēts Krātuves lietotājs, tiesību aktos noteiktajā kārtībā, līguma darbība tiek ierobežota uz 
enerģētiskās krīzes laiku. Šādā gadījumā Puses vienojās par līguma turpmāku izpildi. 

 

9. Informācijas apmaiņa 

9.1. Informācijas apmaiņa starp Vienoto sistēmas operatoru un Krātuves lietotāju notiek 
elektroniski, informāciju nosūtot uz Līgumā norādītajām Pušu elektroniskā pasta adresēm. 

9.2. Visa informācija, kas kļuvusi zināma Pusēm sakarā ar Līguma noslēgšanu un Līgumā 
noteikto saistību izpildi, ir komercnoslēpums un nevar tikt izpausta trešajām personām bez 
Pušu pilnvaroto pārstāvju iepriekšējās rakstiskās piekrišanas saņemšanas, izņemot informāciju, 
kuras izpaušanu paredz Pārvades sistēmas lietošanas noteikumi vai citi normatīvie akti. 

9.3. Līguma izbeigšana neizbeidz Pušu pienākumu par komercnoslēpuma neizpaušanu. 

 

10. Pārējie noteikumi 

10.1. Puses nav tiesīgas nodot vai deleģēt kādu no Līgumā noteiktajām savām saistībām 
trešajai pusei bez otras Puses iepriekšējās rakstiskas piekrišanas. 

10.2. Ja atsevišķi Līguma punkti zaudē spēku, tas nav par iemeslu citu Līguma punktu 
atcelšanai. 
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10.3. Puses trīs darba dienu laikā no šā Līguma noslēgšanas paziņo viena otrai par 
pilnvarotām personām šajā līgumā noteikto pienākumu izpildei un to kontaktinformāciju, kā 
arī nekavējoties informē par izmaiņām šajā informācijā Līguma darbības laikā. 

10.4. Līgums sagatavots latviešu valodā uz ___ (_________) lapām un parakstīts divos 
eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Krātuves lietotāja, otrs – pie Vienotā sistēmas 
operatora. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

11. Pušu rekvizīti 

Vienotais sistēmas operators: Krātuves lietotājs: 
__________________________________________ ________________________________________ 

Reģistrācijas Nr. 
__________________________________ 

Reģistrācijas Nr. 
__________________________________ 

PVN maksātāja Nr. 
________________________________ 

PVN maksātāja Nr. 
________________________________ 

Juridiskā adrese: 
__________________________________ 

Juridiskā adrese: 
__________________________________ 

Tālr.: _____________________________________ Tālr.: ______________________________________ 
 

Fakss: 
____________________________________________ 

E-pasts: 
___________________________________________ 

E-pasts: 
___________________________________________ 

Bankas rekvizīti: 
_________________________________ 

Bankas rekvizīti: 
_________________________________ 

 

 


