
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Atklāta konkursa 

„Par pārvades sistēmas tehniskās balansēšanas pakalpojuma nodrošināšanu 

un dabasgāzes iegādi akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” 

tehnoloģiskajām vajadzībām, zudumu segšanai un dabasgāzes  

iegādi gazificētajiem objektiem” 

NOLIKUMS 

 

 
CPV kods 76000000-3 (Ar naftas un gāzes rūpniecību saistītie pakalpojumi) 

CPV kods 09000000-3 (Naftas produkti, degviela, elektroenerģija un pārējie enerģijas avoti) 

 

 
Iepirkuma identifikācijas numurs AS "Conexus Baltic Grid" 2018/3 
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I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Mērķis 

Atklāta konkursa mērķis ir, nodrošinot brīvu konkurenci, atklātumu un pasūtītāja līdzekļu 

efektīvu izmantošanu, izvēlēties pretendentus, kuri viena gada periodā veiks dabasgāzes pārvades 

sistēmas gāzesvadu tehniskās balansēšanas pakalpojuma nodrošināšanu, kā arī izdevīgu 

kvalitatīvas dabasgāzes (turpmāk – Prece) tirdzniecību akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” 

(turpmāk – Pasūtītājs) iekārtu tehnoloģiskajām vajadzībām, zudumu segšanai un apkurei 

gazificētajos objektos, Inčukalna pazemes gāzes krātuves (turpmāk – IPGK) iekārtu 

tehnoloģiskajām vajadzībām (degvielas gāzes patēriņam). 

2. Atklāta konkursa rīkotājs, nolikuma un papildu informācijas saņemšana 

2.1. Atklāta konkursa (turpmāk – Konkurss) rīkotājs ir akciju sabiedrība “Conexus Baltic 

Grid”, vienotais reģistrācijas  r             , Aristida Briāna iela  , Rīga, LV-1001. 

1.1. Konkursa nolikumu (turpmāk –  olikums) ieinteresētais piegādātājs (turpmāk –

pretendents) var lejupielādēt no Pasūtītāja tīmekļa vietnes www.conexus.lv sadaļas 

„Iepirkumi” http://www.conexus.lv/iepirkumi un no Valsts reģionālās attīstības aģentūras 

mājaslapā pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas 

www.eis.gov.lv.  

1.2. Pasūtītājs informācijas sniegšanai par Konkursu attiecībā uz Konkursa procedūru un 

 olikumā iekļautajām prasībām ir pilnvarojis Pasūtītāja Juridiskā departamenta Iepirkumu 

daļas vadītāju Sandri Strazdiņu, tālr  + 7  67087972, e-pasts: 

sandris.strazdins@conexus.lv. Pretendenti jautājumus par Nolikuma skaidrojumu vai 

papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām var 

savlaicīgi iesniegt Pasūtītājam pa pastu vai elektroniski Pasūtītāja kontaktpersonai. 

Pasūtītājs uz iesniegtajiem skaidrojumu pieprasījumiem atbildēs rakstiski 5 (piecu) darba 

dienu laikā, bet ne vēlāk kā   (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām   

2. Konkursa veids 

Konkurss tiek organizēts kā atklāts konkurss, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likumu Pasūtītājam publiski uzaicinot pretendentus iesniegt piedāvājumus 

(turpmāk – Piedāvājums)  Piedalīšanās Konkursā ir pretendentu brīvas gribas izpausme ar 

vienādiem noteikumiem visiem pretendentiem. 

3. Norādījumi pretendentiem 

3.1. Konkursā var piedalīties pretendents, kas piedāvā sniegt pakalpojumu vai tirgot Preci 

atbilstoši iepirkuma priekšmetam un kas atbilst iepirkuma procedūras dokumentācijā 

noteiktajām prasībām (pretendents). 

3.2. Pretendentam Piedāvājums jānoformē atbilstoši  olikuma prasībām  Piedāvājums 

jāiesniedz par pakalpojuma sniegšanu un Preces pārdošanu visā apjomā attiecīgajā 

iepirkuma daļā saskaņā ar  olikuma II sadaļas prasībām.  

3.3. Pretendentam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu, jāievēro visas Nolikumā un tā pielikumos 

minētās prasības un noteikumi, un jāuzņemas pilna atbildība par Piedāvājuma atbilstību 

Nolikuma prasībām  

3.4. Piedāvājuma iesniegšana nozīmē skaidru un galīgu pretendenta nodomu piedalīties 

konkursā un  olikumā ietverto nosacījumu un noteikumu akceptēšanu, apliecinot izpratni 

par  olikumā iekļautajām prasībām  Piedāvājums ir juridiski saistošs pretendentam, kurš 

to iesniedzis. Vēlāk atklātie Piedāvājuma trūkumi vai neatbilstības  olikuma prasībām 

http://www.conexus.lv/
http://www.conexus.lv/iepirkumi
mailto:sandris.strazdins@conexus.lv


 

 
3 

nedod pretendentam pamatu Piedāvājuma cenas palielināšanai un/vai pakalpojuma 

sniegšanas vai Preču piegādes termiņa pagarināšanai. 

3.5. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt jebkuru Piedāvājumu, kurš neatbilst  olikumā izvirzītajām 

prasībām  

3.6. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas tam radušies saistībā ar Piedāvājuma 

sagatavošanu un iesniegšanu  Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par šīm izmaksām 

neatkarīgi no Konkursa rezultātiem  

3.7. Konkursa priekšmets ir sadalīts   (divās) daļās: 

3.7.1. pirmā daļa (CPV kods 76000000-3 (Ar naftas un gāzes rūpniecību saistītie 

pakalpojumi)) – dabasgāzes pārvades sistēmas gāzesvadu tehniskās balansēšanas 

pakalpojuma nodrošināšana (ievērojot Komisijas (ES)       gada     marta Regulu 

(ES) Nr. 312/2014 ar ko izveido tīkla kodeksu gāzes balansēšanai pārvades tīklos), 

lai izpildītu ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes    7 gada 

   aprīļa lēmumu  r  /   izdoto Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas 

noteikumu (turpmāk - Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi)  

    punkta prasības; 

3.7.2. otrā daļa (CPV kods: 09000000-  ( aftas produkti, degviela, elektroenerģija un 

pārējie enerģijas avoti)) – dabasgāzes tirdzniecība Pasūtītāja iekārtu 

tehnoloģiskajām vajadzībām (tai skaitā degvielas gāzes patēriņam, lai izpildītu ar 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes    7 gada    aprīļa 

lēmumu  r  / 7 izdoto Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumu 

8  punkta prasības), zudumu segšanai (veicot remontdarbus) un apkurei 

gazificētajos objektos. 

3.8. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām daļām  Pretendentam atļauts 

iesniegt vienu Piedāvājuma variantu par katru no Konkursa priekšmeta daļām, atbilstoši 

Nolikuma 3.7 punkta sadalījumam  Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – 

Iepirkuma komisija) vērtē saņemtos Piedāvājumus par katru daļu atsevišķi. 

3.9. Pasūtītājs izslēdz no turpmākas dalības konkursā pretendentu, ja pastāv vismaz viens no 

šādiem apstākļiem: 

3.9.1. pretendents neatbilst jebkurai no Nolikuma 7 punktā minētajām kvalifikācijas 

prasībām vai pretendents nav iesniedzis visus Nolikuma 9 punktā minētos 

dokumentus, 

3.9.2. pretendents Piedāvājumam nav pievienojis aizpildītu attiecīgās daļas Nolikuma 

1 pielikumā vai   pielikumā pievienoto Piedāvājuma vēstuli (turpmāk – 

Piedāvājuma vēstule), 

3.9.3. pretendents savā Piedāvājumā ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju tā 

kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju, 

3.9.4. pretendents nav sniedzis skaidrojumu vai nav ieradies uz skaidrojošo sanāksmi 

saskaņā ar  olikuma 14. un 15.punktu, vai arī nav sniedzis citu Pasūtītāja 

pieprasīto informāciju. 

II. INFORMĀCIJA PAR KONKURSA PRIEKŠMETU 

4. Konkursa priekšmets, tā kvantitatīvais un kvalitatīvais raksturojums 

4.1. Konkursa un paredzamā līguma priekšmets ir dabasgāzes pārvades sistēmas gāzesvadu 

tehniskās balansēšanas pakalpojuma nodrošināšana, kā arī dabasgāzes (zemes dzīļu iegulu 

https://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/8595/clasif/main/
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/312/oj/?locale=LV
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produkta, kuras pamatkomponents ir metāns) tirdzniecība, kas jāveic saskaņā ar Nolikumu, 

Piedāvājumu un noslēgto līgumu, kā arī, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasības  

4.2. Dabasgāzei jāatbilst Ministru kabineta    7 gada 7 februāra noteikumos Nr.78 

„Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” noteiktajiem gāzes kvalitātes 

raksturlielumiem. 

Dabasgāzes daudzums jānorāda kilovatstundās (kWh).  

kWh – kilovatstunda (gāzes enerģijas vienība), tiek aprēķināta no augstākās siltumspējas 

vērtības. 

Standarta apstākļi –   °C temperatūra un  ,      bāri. 

5. Konkursa priekšmeta pirmās daļas raksturojums: 

5.1. Prognozējamais daudzums, ko pretendents var ievadīt un izvadīt pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma vasaras periodā, ir 5 000 tūkst  kWh/dnn, reaģēšanas laiks līdz  h, 

minimālais stundas apjoms     tūkst  kWh/h. 

5.2. Prognozējamais daudzums, ko pretendents var ievadīt un izvadīt pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma ziemas periodā, ir 15 000 tūkst  kWh/dnn, reaģēšanas laiks līdz  h, 

minimālais stundas daudzums 500 tūkst  kWh/h. 

5.3. Piedāvājumā jānorāda: 

5.3.1. dabasgāzes ieejas un izejas punkti (Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas 

noteikumu 5. un 6.punkts), caur kuriem tiek ievadīta vai izvadīta dabasgāze no 

dabasgāzes pārvades sistēmas; 

5.3.2. minimālais un maksimālais dabasgāzes daudzums, kuru pretendents var ievadīt un 

izvadīt iepirkuma līguma darbības laikā (viens gads), kā arī daudzums, izmantojot 

šos punktus; 

5.3.3. cenas formula, pēc kuras dabasgāzes cena tiek aprēķināta katru mēnesi līguma 
darbības laikā  

5.4. Cenā jābūt iekļautiem visiem izdevumiem līdz dabasgāzes piegādei virtuālajā tirdzniecības 

punktā vai izvadei no virtuālā tirdzniecības punkta. 

5.5. Par Konkursa priekšmeta pirmo daļu paredzēts slēgt vispārīgo vienošanos ar katru 

pretendentu, kurš atbilst visiem Konkursa nolikumā noteiktajiem kritērijiem un ir 

kvalificēts līguma izpildei. 

5.6. Pretendentam, kurš noslēdzis vispārīgo vienošanos, līdz mēneša   . datumam ir 

pienākums sniegt Pasūtītājam informāciju par dabasgāzes pārdošanas un pirkšanas cenu 

nākamajā mēnesī, un pieejamo dabasgāzes daudzumu starpsavienojuma punktos nākamajā 

mēnesī, ja pretendents vēlas piedalīties dabasgāzes pārvades sistēmas gāzesvadu tehniskās 

balansēšanas pakalpojuma nodrošināšanā nākamajā mēnesī. 

5.7. Pirms vispārīgās vienošanās noslēgšanas pretendentam jānoslēdz ar Pasūtītāju dabasgāzes 

pārvades sistēmas pakalpojumu līgums un balansēšanas līgums, kuriem jābūt spēkā visā 

vispārīgās vienošanās spēkā esamības laikā  

6. Konkursa priekšmeta otrās daļas raksturojums: 

6.1. Pasūtītāja prognozētais dabasgāzes gada patēriņš enerģijas vienībās (tūkst  kWh) un tā 

sadalījums pa mēnešiem noteikts provizoriski  Pasūtītājam nav pienākuma iegādāties 

dabasgāzi visā   tabulā norādītajā apjomā  
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1.tabula 

2018. 

nov 

2018. 

dec. 

2019. 

janv. 

2019. 

febr. 

2019. 

marts 

2019. 

apr. 

2019. 

maijs 

2019. 

jūnijs 

2019. 

jūlijs 

2019. 

augusts 

2019. 

Sept. 

2019. 

Okt. 
Kopā, 

tūkst.kWh 

4000 3000 4000 3 200 3 000 2 500 2 000 2 000 1 500 1 500 2 000 2 500 31 200 

6.2. Piedāvājuma cena jānorāda: 

6.2.1. kā cenas formula, pēc kuras dabasgāzes cena tiek aprēķināta katru mēnesi līguma 

darbības laikā, un 

6.2.2. kā fiksēta cena katram ceturksnim visam līguma darbības periodam  

6.3. Piegādes vietas: Pasūtītāja objekti Rīgā, Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (Raganā, 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā), dabasgāzes pārvades sistēmas gāzes regulēšanas 

stacijas (turpmāk – GRS) un gāzes regulēšanas mezgli (turpmāk – GMS) visā Latvijas 

Republikas teritorijā, un gāzes mērīšanas stacija Korneti (Veclaicenes pag , Alūksnes 

nov.), ņemot vērā šādus nosacījumus: 

6.3.1. apkure – piegāde izejas punktā Latvijas lietotāju apgādei, 

6.3.2. degvielas gāze – pārvades sistēmas starpsavienojums ar krātuvi, 

6.3.3. IPGK apkure - pārvades sistēmas starpsavienojums ar krātuvi, 

6.3.4. zudumi IPGK – pārvades sistēmas starpsavienojums ar krātuvi, 

6.3.5. dabasgāzes pārvades sistēmas zudumi – pārvades sistēmas starpsavienojums ar 

krātuvi/ieejas punkti uz robežām (GMS Karksi, GMS Korneti, GMS Kiemenai), 

6.3.6. GRS apkure (3 gab. GRS, GMS Korneti, 2 gab. GRM) – pārvades sistēmas 

starpsavienojums ar krātuvi/ieejas punkti uz robežām (GMS Karksi, GMS Korneti, 

GMS Kiemenai),  

6.3.7. GRS tehnoloģiskās vajadzības – pārvades sistēmas starpsavienojums ar 

krātuvi/ieejas punkti uz robežām (GMS Karksi, GMS Korneti, GMS Kiemenai). 

6.4. Pirms līguma noslēgšanas par dabasgāzes tirdzniecību pretendentam ar Pasūtītāju 

jānoslēdz dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojumu līgums un balansēšanas līgums, kā 

arī ar dabasgāzes sadales sistēmas operatoru jānoslēdz līgums par dabasgāzes sadales 

sistēmas pakalpojumu  Minētajiem līgumiem jābūt spēkā visā līguma par dabasgāzes 

tirdzniecību spēkā esamības laikā  

III. PRETENDENTA ATLASES NOTEIKUMI 

7. Pretendentam ir tiesības piedalīties Konkursā, ja attiecībā uz to pastāv šādi apstākļi:  

7.1. pretendents ir reģistrēts kā komercsabiedrība Latvijas Republikas komercreģistrā vai savas 

mītnes zemes Uzņēmumu reģistrā vai tam pielīdzinātā reģistrā; 

7.2. attiecībā uz pretendentu nepastāv neviens no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma  8 panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem apstākļiem; 

7.3. iepirkuma   daļā pretendentam ir noslēgts dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojumu (par 

pārvades sistēmas lietošanu) un balansēšanas līgums ar dabasgāzes pārvades sistēmas 

operatoru, kā arī ir saņemts dabasgāzes pārvades sistēmas operatora piešķirtais 

balansēšanas portfeļa identifikators un pretendents var nodrošināt balansēšanas 

pakalpojumus, ko sniedz dabasgāzes pārvades sistēmas operators; 
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7.4. iepirkuma   daļā pretendents ir pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Dabasgāzes 

tirgotāju reģistrā; 

7.5. pretendents ir iesniedzis visus Nolikuma 9 punktā minētos dokumentus un tie dod 

Pasūtītājam skaidru un patiesu priekšstatu par pretendenta spēju izpildīt paredzamo līgumu 

visā tā darbības termiņā. 

8. Pārbaudot pretendenta tiesības piedalīties Konkursā un tā pietiekamu kvalifikāciju, Pasūtītājs 

rīkojas atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma  8 panta 7. – 13., 15. 

un    daļā noteiktajam  

IV. PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA, PIEDĀVĀJUMA CENA 

9. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana 

9.1. Pretendenta sagatavotajam Piedāvājumam, tā pielikumā pievienotajiem dokumentiem un 

visai korespondencei attiecībā uz Konkursu, ar kuru apmainās pretendents un Pasūtītājs, ir 

jābūt latviešu valodā  

9.2. Piedāvājumam ir jāpievieno Piedāvājuma vēstule (paraugs Nolikuma 1. un 2.pielikumā), 

ko parakstījusi persona, kurai ir pārstāvības tiesības vai kura ir pilnvarota to darīt 

pretendenta vārdā  Personas, kura parakstījusi Piedāvājuma vēstuli pilnam vārdam, 

uzvārdam un amatam jābūt norādītam zem paraksta   

9.3. Ja pirms Piedāvājuma iesniegšanas Piedāvājuma dokumentos ir veikta kļūdu labošana vai 

izdarītas izmaiņas vai papildinājumi, tad tas ir jānorāda attiecīgā Piedāvājuma dokumenta 

beigās un jāapliecina ar tās personas parakstu, kas paraksta Piedāvājumu un tam 

pievienotos dokumentus. 

9.4. Ja pretendents ir ārvalstīs reģistrēts komersants, tad tā Piedāvājumā ir jānorāda, vai: 

9.4.1. tas ir/nav uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu likuma „Par uzņēmumu 
ienākuma nodokli” izpratnē, 

9.4.2. tas ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgta Konvencija par 
nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk – 

 odokļu konvencija)  

9.5. Piedāvājuma vēstulē jānorāda pretendenta kontaktpersonas, kura ir pilnvarota risināt ar 

Piedāvājumu saistītos jautājumus Konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, 

faksa numurs un e-pasts. 

9.6. Piedāvājumā, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, vārdiem un skaitļiem 

jābūt skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem vai dzēsumiem  Pretrunu gadījumā starp 

vārdiem un skaitļiem, par noteicošo tiks uzskatīts vārdiskais formulējums  

9.7. Piedāvājumu jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv, 

turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles 

iespējas: 

9.7.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot EIS ekonkursu 

apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā ievietotās formas; 

9.7.   elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS ekonkursu 

apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, 

t sk  ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo 

formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem)  

9.8  Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka: 

http://www.eis.gov.lv/
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9.8.1. piedāvājuma vēstule, tehniskais un finansiālais piedāvājums jāaizpilda, izmantojot 

elektroniski pieejamās sagataves (formas) EIS e-konkursu apakšsistēmā; 

9.8    iesniedzot piedāvājumu, Pretendents to paraksta, izmantojot EIS iestrādāto paraksta 

rīku, vai elektronisko parakstu, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par 

elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu; 

9.8    piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu 

apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, 

tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to 

ģeneratorus  

9.9  Dalībai iepirkuma procedūrā tiks pieņemti un vērtēti tikai EIS e-konkursu apakšsistēmā 

iesniegtie piedāvājumi  Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks 

atzīti par neatbilstoši iesniegtiem un iepirkuma procedūrā nepiedalīsies  

9.10  Kvalifikācijas prasību izpildes pierādīšanai pretendents var iesniegt Eiropas vienoto 

iepirkuma procedūras dokumentu (ESPD), aizpildot tikai tās ESPD dokumenta sadaļas, kas 

attiecas uz nolikumā izvirzīto prasību izpildes apliecināšanu (veidlapa pieejama 

tīmekļvietnē https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lv). 

9.11  Ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz 

kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajām 

prasībām, un par katru apakšuzņēmēju (ja tāds tiks piesaistīts), kuru sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz    (desmit) procenti no piedāvātās vispārīgās vienošanās 

vērtības  

9.12  Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku  

9.13. Pretendents var iesniegt ESPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā  

 

10. Piedāvājuma cena 

10.1. Piedāvājuma cena jānorāda euro (EUR).  

10.2. Piedāvājuma cenā jānorāda visi nodokļi un nodevas, izņemot Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokli (PV ), kas Piedāvājumā ir 

jānorāda atsevišķi  

10.3. Piedāvājuma cena jānorāda Piedāvājuma vēstulē, paredzot visas izmaksas, atbilstoši 

 olikumā noteiktajam. 

10.4. Iepirkuma komisija vērtē Piedāvājuma cenu bez PV   

V. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA 

11. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš 

11.1. Pretendentam Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz līdz 2018. gada 

20.augusta plkst. 10.00 (pēc Latvijas laika) EIS e-konkursu apakšsistēmā  

11.2. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā 2018. gada 20. augusta 

plkst. 10:00 (uzreiz pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām)  

11.3. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas process elektroniskā vidē ir atklāts un tam var sekot 
līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā, kā arī pēc piedāvājumu atvēršanas 

EIS e-konkursu apakšsistēmā pretendenti var iepazīties ar piedāvājumu atvēršanas 

rezultātiem  

12. Piedāvājuma grozīšana un atsaukšana 

12.1. Pretendents pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs veikt izmaiņas 

Piedāvājumā vai atsaukt Piedāvājumu, par to rakstiskā formā paziņojot Pasūtītājam. 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lv
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12.2. Piedāvājuma izmaiņas un atsaukums jāsagatavo, jānoformē un jāiesniedz tādā pašā kārtībā 

kā Piedāvājums, papildus attiecīgi apzīmējot ar uzrakstu „Piedāvājuma izmaiņas” vai 

“Piedāvājuma atsaukums”  

12.3. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz pretendenta turpmāku dalību šajā 

konkursā  

12.4. Iepirkuma komisija atver tikai tos Piedāvājumus, kurus Pasūtītājs ir saņēmis Nolikumā 

noteiktajā termiņā  Ar nokavējumu iesniegtais Piedāvājums un Piedāvājums, kura 

atsaukums ir akceptēts, bez atvēršanas tiks nosūtīts atpakaļ pa pastu uz adresi, kas norādīta 

uz aploksnes. 

12.5. Aploksnes ar uzrakstu “Piedāvājuma atsaukums” tiek atvērtas pirmās, bet aploksnes ar 

Piedāvājumiem, uz kuriem attiecas šie atsaukumi, netiek atvērtas  

12.6. Aploksnes ar uzrakstu „Piedāvājuma izmaiņas” tiek atvērtas secīgi ar attiecīgā pretendenta 

Piedāvājuma aploksnes atvēršanu. 

VI. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJI 

13. Piedāvājumu saturs un informācija par izvērtēšanas gaitu ir aizsargājama informācija, un 

izvērtēšanas gaitā tiek ievērots konfidencialitātes princips  Piedāvājumu vērtēšanā drīkst 

piedalīties tikai Iepirkuma komisija un tās pieaicinātie speciālisti un eksperti  

14. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta rakstisku skaidrojumu par viņa 

iesniegto Piedāvājumu  Atbildes uz jautājumiem pretendentam jānosūta Pasūtītājam pa 

pastu vai e-pastu pieprasījumā norādītajā termiņā  

15. Iepirkuma komisija ir tiesīga uzaicināt pretendentu uz skaidrojošo sanāksmi Piedāvājuma 

detaļu precizēšanai  

16. Iepirkuma komisija noraida tādu Piedāvājumu, kurš neatbilst  olikuma prasībām vai kura 

iesniedzēju Iepirkuma komisija atzīst par neatbilstošu vai nepietiekoši kvalificētu līguma 

izpildei. 

 

VII. PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA UN UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA 

 

17. Par Konkursa priekšmeta pirmo daļu Pasūtītājs slēdz vispārīgo vienošanos ar visiem 

pretendentiem, kuri atbilst visiem Konkursa nolikumā noteiktajiem kritērijiem un ir 

kvalificēti līguma izpildei. 

18. Par Konkursa uzvarētāju par Konkursa priekšmeta otro daļu tiek atzīts pretendents, kurš 

iesniedzis  olikuma prasībām atbilstošu Piedāvājumu ar viszemāko cenu.  

Kritērijs 

 
Punkti 

(kritērija svars %) 

Izmaksu kritērijs (Piedāvājuma cena) 100 

19. Izmaksu kritērija (Piedāvājuma cenas) izvērtējums 

19.1. Piedāvājuma cena tiek novērtēta šādi: Piedāvājumam ar viszemāko cenu tiek piešķirts 
maksimālais kritērija punktu skaits (10 ), bet pārējiem Piedāvājumiem punkti tiek 

aprēķināti pēc šādas formulas: 

Zemākā Piedāvājuma cena / Piedāvājuma “N” cena * 100 (kritērija svars). 

19.2. Samaksas noteikumi - pēcapmaksa    % apmērā ne ātrāk kā    (trīsdesmit) dienu laikā 

pēc rēķina izrakstīšanas  Piedāvājums, kas paredz priekšapmaksu un/vai īsāku samaksas 

termiņu, tiek noraidīts kā  olikuma prasībām neatbilstošs  
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19.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas, un to izlabos, ja 

tāda tiek konstatēta  Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo 

pretendentam  Pamatoti labotā Piedāvājuma cena tiek uzskatīta par saistošu pretendentam  

Ja pretendents nepiekrīt Iepirkuma komisijas pamatoti veiktajam kļūdu labojumam, tā 

Piedāvājums tiek noraidīts  

19.4. Iepirkuma komisija par Konkursa uzvarētāju par Konkursa priekšmeta otro daļu atzīst 

pretendentu, kura Piedāvājums ir ar viszemāko cenu. 

20. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt Konkursu jebkurā laikā, pirms noslēgts līgums ar 

Konkursa uzvarētāju, neuzņemoties nekādas saistības pret pretendentiem.  

21. Ja Konkursā iesniegts tikai viens Piedāvājums, Iepirkuma komisija sagatavo un Pasūtītājs 

ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās pretendentu atlases 

prasības ir objektīvas un samērīgas  Ja Iepirkuma komisija nevar pamatot, ka izvirzītās 

pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tā pieņem lēmumu pārtraukt 

iepirkuma procedūru  

22. Ja neviens no iesniegtajiem Piedāvājumiem neatbilst Nolikuma noteikumiem, Pasūtītājs 

pieņem lēmumu izbeigt Konkursu. 

23. Iepirkuma komisija visus pretendentus informē par Konkursa rezultātiem  

VIII. LĒMUMA PAR UZVARĒTĀJU PAZIŅOŠANA UN LĪGUMA NOSLĒGŠANA 

24. Konkursa uzvarētāja iesniegtais Piedāvājums ir pamats vispārīgās vienošanās noslēgšanai 

un līguma noslēgšanai par dabasgāzes tirdzniecību.  

25. Ja Piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens pretendents, kurš turklāt ir atzīts par Konkursa 

uzvarētāju un ir zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās reģistrēts komersants, 

vai ārvalstīs reģistrēts komersants, kas uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu 

likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē, pirms līguma noslēgšanas Konkursa 

uzvarētājam ir pienākums iesniegt informāciju par transferta cenas pamatojumu un 

darījuma (cenas) atbilstības tirgus cenai (vērtībai) pamatojumu  

26. Ja par Konkursa uzvarētāju tiek atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kuram veidojas 

pastāvīgā pārstāvniecība  odokļu konvencijas vai likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

izpratnē, pirms iepirkuma līguma noslēgšanas konkursa uzvarētājam ir jāiesniedz visi 

Pasūtītāja pieprasītie nepieciešamie apliecinājumi saistībā ar pastāvīgo pārstāvniecību  

27. Ja par Konkursa uzvarētāju tiek atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kurš nav Eiropas 

Savienības dalībvalsts rezidents, un Piedāvājumā paredzēts kā apakšuzņēmēju piesaistīt 

Eiropas Savienības dalībvalsts rezidentu (tai skaitā Latvijas Republikas rezidentu), tad 

līgumā tiek iekļauts noteikums, ka par šī apakšuzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem 

rēķinu apakšuzņēmējs izraksta Pasūtītājam  

28. Konkursa uzvarētājam, kurš paredz nodrošināt dabasgāzes tirdzniecību Pasūtītājam 

patēriņam Latvijā, pirms iepirkuma līguma (vispārīgās vienošanās) noslēgšanas ir 

pienākums reģistrēties dabasgāzes tirgotāju reģistrā  

29. Vispārīgā vienošanās jānoslēdz    (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir 

informējis pretendentus par Konkursa rezultātiem  Ar pretendentu, kurš 30 (trīsdesmit) 

dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir informējis pretendentus par Konkursa rezultātiem, 

nav noslēdzis vispārīgo vienošanos, vispārīgā vienošanās netiek noslēgta  

30. Ja Pasūtītājs un Konkursa uzvarētājs    (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir 

informējis pretendentus par Konkursa rezultātiem, nenoslēdz līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs 

atteikties slēgt līgumu ar Konkursa uzvarētāju  Šādā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības 



 

 
10 

uzaicināt uz līguma pārrunām pretendentu, kurš iesniedzis nākamo lētāko Piedāvājumu, 

vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu  

IX. KONFIDENCIALITĀTE 

31. Pretendentu skaits un nosaukumi līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim ir neizpaužama 

informācija, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Piedāvājumu saturs un 

Iepirkuma komisijas sēžu materiāli ir komercnoslēpums un aizsargājama informācija, un 

tie nav izpaužami citiem pretendentiem vai trešajām personām   

X. PRETENDENTA TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU 

32. Ja pretendentam ir pretenzijas par Pasūtītāja rīcību vai lēmumu, kas attiecas uz Konkursa 

norisi, pretendentam ir tiesības rīkoties Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā  

XI. PIELIKUMI 

Nolikumam ir pievienoti 4 pielikumi: 

1. Piedāvājuma vēstules par Konkursa priekšmeta pirmo daļu paraugs uz 2 lpp.; 

2. Piedāvājuma vēstules par Konkursa priekšmeta otro daļu paraugs uz 2 lpp.; 

3. Vispārīgās vienošanās projekts uz 6 lpp.; 

4. Līguma par dabasgāzes tirdzniecību (par Konkursa priekšmeta otro daļu) projekts uz 

10 lpp.. 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, 

Iepirkumu daļas vadītājs        Sandris Strazdiņš 
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1.pielikums 

Atklāta konkursa “Par pārvades sistēmas tehniskās balansēšanas 

pakalpojuma nodrošināšanu un dabasgāzes iegādi akciju sabiedrības  

“Conexus Baltic Grid” tehnoloģiskajām vajadzībām, zudumu segšanai un  

un dabasgāzes iegādi gazificētajiem objektiem” nolikumam 

  

Piedāvājuma vēstule 

par konkursa priekšmeta pirmo daļu 

 

2018.gada _______________Nr.__________ 

                                    

________________ 
                                      /Sagatavošanas vieta/ 

 

Adresāts: 
 

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” 

Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001 
 

Iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu, mēs apliecinām, ka, ja ar mums tiks noslēgta 

vispārīgā vienošanās, mēs apņemamies piedalīties dabasgāzes pārvades sistēmas gāzesvadu 

tehniskās balansēšanas pakalpojuma nodrošināšanā, ievērojot Komisijas (ES)       gada     

marta Regulu (ES) Nr. 312/2014 ar ko izveido tīkla kodeksu gāzes balansēšanai pārvades tīklos, 

saskaņā ar šādu cenas formulu, pēc kuras dabasgāzes cena tiks aprēķināta katru mēnesi līguma 

darbības laikā: 

_____________________________________, kur: 

________________________________________________________________________. 

Cenā ir iekļauti visi izdevumi līdz dabasgāzes piegādei virtuālajā tirdzniecības punktā vai 

izvadei no virtuālā tirdzniecības punkta, izņemot pievienotās vērtības nodokli  

Dabasgāzes ieejas un izejas punkti (Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu    

un   punkts), caur kuriem tiks ievadīta vai izvadīta dabasgāze no dabasgāzes pārvades sistēmas: 

Ieejas/izejas punkts Dabasgāzes daudzums, 

izmantojot šo ieejas/izejas punktu, kWh 

  

  

  

Minimālais dabasgāzes daudzums, kuru varam ievadīt un izvadīt iepirkuma līguma 

darbības laikā (viens gads): _____________________________ kWh  

Maksimālais dabasgāzes daudzums, kuru varam ievadīt un izvadīt iepirkuma līguma 

darbības laikā (viens gads): _____________________________ kWh. 

 

Pretendents atbilst šādam uzņēmēja statusam (atzīmēt atbilstošo):  

o Mazais uzņēmums (uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā    personas un kura gada 
apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz    miljonus euro);  

o Vidējais uzņēmums (uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk 
nekā     personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz    miljonus euro, un/vai, kura 

gada bilance kopā nepārsniedz    miljonus euro)   

 

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un PVN maksātāja numurs: 

 ____________________________________________________________________________ 

Juridiskā adrese: _____________________________________________________________ 

 

Pretendenta kontaktpersona, kura ir pilnvarota risināt ar piedāvājumu saistītos jautājumus 

konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, faksa numurs un e-pasts: 

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/312/oj/?locale=LV
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______________________________________________________________________________ 

Pielikumā:  
 

______________________________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, amats, paraksts) 
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2. pielikums 

Atklāta konkursa “Par pārvades sistēmas tehniskās balansēšanas 

pakalpojuma nodrošināšanu un dabasgāzes iegādi akciju sabiedrības  

“Conexus Baltic Grid” tehnoloģiskajām vajadzībām, zudumu segšanai un  

un dabasgāzes iegādi gazificētajiem objektiem” nolikumam 

 

 

    

Piedāvājuma vēstule 

par konkursa priekšmeta otro daļu 

 

 

2018.gada _______________Nr.__________ 

                                    

________________ 
                                      /Sagatavošanas vieta/ 

 

Adresāts: 
 

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” 

Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001 

 
 

Iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu, mēs apliecinām, ka, ja ar mums tiks noslēgts 

līgums par dabasgāzes tirdzniecību, mēs apņemamies pārdot dabasgāzi akciju sabiedrībai 

“Conexus Baltic Grid” nepieciešamajā daudzumā par šādu cenu: 

 

1) saskaņā ar šādu cenas formulu, pēc kuras dabasgāzes cena tiks aprēķināta katru mēnesi 

līguma darbības laikā: 

 

_____________________________________, kur: 

________________________________________________________________________

_________________________. 

vai 

2)  fiksētu cenu katram ceturksnim visam līguma darbības periodam:  

1.ceturksnis - ___________ EUR/kWh; 

2.ceturksnis - ___________ EUR/kWh; 

3.ceturksnis - ___________ EUR/kWh; 

4.ceturksnis - ___________ EUR/kWh. 

 

Piedāvājuma cena par kopējo dabasgāzes daudzumu ________________ tūkst  kWh 

saskaņā ar cenas formulu (  punkts): 

 

_________ (_______________________________) EUR, neskaitot pievienotās vērtības 

nodokli. 

 

Piedāvājuma cena par kopējo dabasgāzes daudzumu 31 200 tūkst  kWh atbilstoši fiksētajai 

cenai (2.punkts): 

 

_________ (_______________________________) EUR, neskaitot pievienotās vērtības 

nodokli. 

 

 

Pretendents atbilst šādam uzņēmēja statusam (atzīmēt atbilstošo):  

o Mazais uzņēmums (uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā    personas un kura gada 
apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz    miljonus euro);  
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o Vidējais uzņēmums (uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk 
nekā     personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz    miljonus euro, un/vai, kura 

gada bilance kopā nepārsniedz    miljonus euro).  

 

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un PVN maksātāja numurs: 

 ______________________________________________________________________________ 

Juridiskā adrese: _____________________________________________________________ 

 

Pretendenta kontaktpersona, kura ir pilnvarota risināt ar piedāvājumu saistītos jautājumus 

konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, faksa numurs un e-pasts: 

______________________________________________________________________________ 

Pielikumā:  

 

 

______________________________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, amats, paraksts) 
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3. pielikums 

Atklāta konkursa “Par pārvades sistēmas tehniskās balansēšanas 

pakalpojuma nodrošināšanu un dabasgāzes iegādi akciju sabiedrības  

“Conexus Baltic Grid” tehnoloģiskajām vajadzībām, zudumu segšanai un  

un dabasgāzes iegādi gazificētajiem objektiem” nolikumam 

 

 

Rīgā

 

 

 

 

    2018. gada ____. ________________ 

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” (reģistrācijas numurs            , juridiskā adrese: 

Aristida Briāna iela  , Rīga, LV-1001) kuru saskaņā ar sabiedrības Statūtiem pārstāv Valdes 

priekšsēdētāja Zane Kotāne un Valdes loceklis Gints Freibergs (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas 

puses, un 

vispārīgās vienošanās „Par dabasgāzes pārvades sistēmas gāzesvadu tehniskās balansēšanas 

pakalpojuma nodrošināšanu” (turpmāk – Vispārīgā vienošanās) dalībnieki – visas personas, kuras 

atklāta konkursa „Par pārvades sistēmas tehniskās balansēšanas pakalpojuma nodrošināšanu un 

dabasgāzes piegādi akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” tehnoloģiskajām vajadzībām, 

zudumu segšanai un dabasgāzes piegādi gazificētajiem objektiem” pirmajā daļā (Iepirkuma 

identifikācijas numurs AS "Conexus Baltic Grid" 2018/4) (turpmāk – atklāts konkurss) ir 

ieguvušas tiesības piedalīties kā piegādātāji dabasgāzes pārvades sistēmas gāzesvadu tehniskās 

balansēšanas pakalpojuma (turpmāk – balansēšanas pakalpojums) nodrošināšanā: 

___________________________, reģistrācijas numurs __________________, tās 

_____________________ personā, kuri rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, 

 

 (katra persona atsevišķi turpmāk – Piegādātājs, katrs minētais dalībnieks turpmāk – Līdzējs vai 

visi kopā – Līdzēji), pamatojoties uz Pasūtītāja    8. gada ___. ________________ valdes 

lēmumu, kas pieņemts atklāta konkursa ietvaros un saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likumu, noslēdz šādu vispārīgo vienošanos par dabasgāzes pārvades sistēmas 

gāzesvadu tehniskās balansēšanas pakalpojuma nodrošināšanu: 

1. DEFINĪCIJAS 

Šīs Vispārīgās vienošanās ietvaros un tai pievienotajā dokumentācijā lietoti termini, kas ietverti 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, Enerģētikas likumā, Eiropas Parlamenta un 

Padomes regulā (EK)  r  715/2009 (2009. gada 13. jūlijs) par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi 

dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas (EK) Nr.  77 /     atcelšanu, Komisijas regulā (ES) 

Nr. 312/2014 (2014. gada 26. marts), ar ko izveido tīkla kodeksu gāzes balansēšanai pārvades 

tīklos, kā arī Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos (apstiprināti ar Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2017. gada 13. aprīļa lēmumu  r  1/16). 

 

 

2. VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS 

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. _________ 

 

PAR DABASGĀZES PĀRVADES SISTĒMAS GĀZESVADU TEHNISKĀS 

BALANSĒŠANAS PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANU  
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2.1. Ar Vispārīgās vienošanās noslēgšanu Piegādātājs iegūst tiesības piedāvāt Pasūtītājam 
dabasgāzes pārvades sistēmas gāzesvadu tehniskās balansēšanas pakalpojumus (turpmāk – 

balansēšanas pakalpojumi) atbilstoši atklātā konkursa tehniskajai specifikācijai, Piegādātāja 

iesniegtajam piedāvājumam un Vispārīgās vienošanās noteikumiem  

2.2. Vispārīgās vienošanās mērķis ir noteikt Vispārīgās vienošanās spēkā esamības laikā starp 

Pasūtītāju un Piegādātājiem slēdzamos balansēšanas pakalpojuma piegādes līgumus un paredzēt 

kārtību, pamatojoties uz kuru tiks slēgti šie līgumi, tai skaitā paredzot vispārīgus noteikumus 

attiecībā uz piegādes līguma priekšmetu, cenu, norēķinu kārtību, piegādes termiņiem un citiem 

pamatnoteikumiem. 

2.3. Piegādātāji ir informēti un piekrīt, ka Vispārīgā vienošanās nenosaka konkrētu līgumcenu un 
kopējo apjomu, par kādu Pasūtītājs veiks balansēšanas pakalpojuma iegādi Vispārīgās vienošanās 

darbības laikā  

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Balansēšanas pakalpojuma vienības cena (turpmāk – cena) tiek noteikta saskaņā ar 

piegādātāja piedāvājumu un Pasūtītāja paziņojumu par lēmumu  Balansēšanas pakalpojuma vienas 

vienības (kilovatstunda (kWh)) cena (atsevišķi dabasgāzes ievadei un dabasgāzes izvadei) tiek 

norādīta piegādes līgumā  

3.2. Samaksu par katru piegādes līguma izpildi Līdzēji veic    (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina 
izrakstīšanas un iesniegšanas dienas, pārskaitot attiecīgo naudas summu attiecīgās otra Līdzēja 

norēķinu kontā  

4. PIEGĀDES LĪGUMA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Katrs Piegādātāja piedāvājums, kas iesniegts Vispārīgās vienošanās     punktā noteiktajā 
kārtībā un kuru no savas puses ir parakstījis attiecīgi pilnvarots Pasūtītāja pārstāvis, ir uzskatāms 

par spēkā esošu piegādes līgumu attiecīgajam mēnesim (turpmāk – Piegādes līgums) un ir 

pievienojams Vispārīgajai vienošanās kā tās neatņemamam sastāvdaļa  

4.2. Piegādes līgumus saskaņā ar Vispārīgās vienošanās noteikto piegādes līgumu piešķiršanas 
kārtību slēdz Pasūtītājs ar visiem Piegādātājiem, kas iesnieguši piedāvājumu Vispārīgās 

vienošanās     punktā noteiktajā kārtībā, un balansēšanas pakalpojuma izpilde tiek veikta ar vienu 

vai vairākiem Piegādātājiem izdevīguma secībā, ņemot vērā zemāko cenu un piedāvāto 

balansēšanas pakalpojuma apjomu, ievadot sistēmā dabasgāzi, un ņemot vērā augstāko cenu un 

piedāvāto balansēšanas pakalpojuma apjomu, izvadot no sistēmas dabasgāzi  

4.3. Piegādes līgums tiek slēgts par katra nākamā mēneša balansēšanas pakalpojuma 
nodrošināšanu  

4.4. Lai piedalītos nākamā mēneša piegādes līguma piešķiršanas procedūrā, Piegādātājs līdz 
katra mēneša     (divdesmit piektajam) datuma plkst      9 nosūta Pasūtītājam uz e-pastu 

____________@conexus.lv un _________________@conexus.lv balansēšanas pakalpojuma 

piedāvājumu nākamajam mēnesim (piedāvājuma paraugs Vispārīgās vienošanās   pielikumā), 

norādot dabasgāzes pirkšanas (ievades sistēmā) un pārdošanas (izvades no sistēmas) cenu, 

daudzumu (kWh), ieejas/izejas punktu  Elektroniskā sūtījuma priekšmetā (Subject) jānorāda 

„ EATVĒRT LĪDZ   __ GADA    __________ PLKST       ”   

4.5. Ja Piegādātājs līdz Vispārīgās vienošanās      punktā noteiktajam termiņam piedāvājumu 
neiesniedz, uzskatāms, ka Piegādātājs atsakās no balansēšanas pakalpojuma nodrošināšanas 

nākamajā mēnesī  

mailto:____________@conexus.lv
mailto:_________________@conexus.lv
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4.6.  ākamajā darba dienā pēc Vispārīgās vienošanās      punktā noteikto piedāvājumu 
piegādes līgumu piešķiršanai saņemšanas Pasūtītājs vienlaicīgi atver visus saņemtos 

piedāvājumus, pieņem lēmumu par piegādes līgumu piešķiršanu un paraksta piedāvājumus  

4.7. Piegādes līgumu izpildes ietvaros Pasūtītājs izvēlas Piegādes līgumu izdevīguma secībā, 
ņemot vērā zemāko cenu (dabasgāzes ievades sistēmā gadījumā) vai augstāko cenu (dabasgāzes 

izvades no sistēmas gadījumā) un daudzumu, t i  ja piedāvājums ar zemāko cenu (dabasgāzes 

ievades sistēmā gadījumā) vai augstāko cenu (dabasgāzes izvades no sistēmas gadījumā) nespēj 

nodrošināt visu nepieciešamo balansēšanas pakalpojuma apjomu, Pasūtītājs piešķir Piegādes 

līguma izpildes tiesības katram nākamajam Piegādes līgumam ar nākamo zemāko cenu 

(dabasgāzes ievades sistēmā gadījumā) vai augstāko cenu (dabasgāzes izvades no sistēmas 

gadījumā), līdz tiek pilnībā nodrošināta dabasgāzes pārvades sistēmas gāzesvadu tehniskā 

balansēšana  

4.8. Ja Piegādātājs nenodrošina visu nepieciešamo balansēšanas pakalpojuma apjomu Vispārīgās 
vienošanās     punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs piešķir Piegādes līguma izpildes tiesības 

katram nākamajam piedāvājumam ar nākamo zemāko cenu (dabasgāzes ievades sistēmā 

gadījumā) vai augstāko cenu (dabasgāzes izvades no sistēmas gadījumā), līdz tiek pilnībā 

nodrošināta dabasgāzes pārvades sistēmas gāzesvadu tehniskā balansēšana  

4.9. Pasūtītājs   (divu) darba dienu laikā paraksta piedāvājumu un paziņojumu par Piegādes 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nosūta pa e-pastu (kas norādīts šajā Vispārīgajā vienošanās), 

norādot vienu vai vairākus Piegādātājus, kuriem piešķirtas Piegādes līguma slēgšanas tiesības  

4.10.  o Pasūtītāja puses Piegādes līgumu ir pilnvaroti katrs atsevišķi parakstīt Komercdaļas 
vadītājs Jānis Skubeņičs un Komercdaļas vadītāja vietniece Diāna Fathelbajanova  

4.11. Piegādātājs ir atbildīgs par balansēšanas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās dabasgāzes 
atbilstību Ministru kabineta    7 gada 7 februāra noteikumos  r 78 „Dabasgāzes tirdzniecības un 

lietošanas noteikumi” noteiktajiem dabasgāzes kvalitātes raksturlielumiem  Pasūtītājs ir tiesīgs 

atteikties no balansēšanas pakalpojuma, ja dabasgāze neatbilst noteiktajiem dabasgāzes kvalitātes 

raksturlielumiem. 

5. BALANSĒŠANAS PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI 

5.1. Balansēšanas pakalpojuma nodrošināšanai ievadot sistēmā dabasgāzi, dabasgāzes ievade 
sistēmā jāorganizē līdz ieejas punktam pārvades sistēmā un dabasgāzes izvade no pārvades 

sistēmas - virtuālajā tirdzniecības punktā Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos un 

Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā  Pasūtītājam ir 

tiesības pieprasīt ievadīt dabasgāzi konkrētā ieejas punktā atbilstoši Piegādes līgumā par attiecīgo 

mēnesi norādītajam daudzumam  

5.2. Balansēšanas pakalpojuma nodrošināšanai izvadot no sistēmas dabasgāzi, dabasgāzes 

ievade sistēmā jāorganizē līdz virtuālajam tirdzniecības punktam un dabasgāzes izvade no 

sistēmas - no pārvades sistēmas izejas punkta Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas 

noteikumos un Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā  

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt izvadīt dabasgāzi konkrētā izejas punktā atbilstoši Piegādes 

līgumā par attiecīgo mēnesi norādītajam daudzumam  

5.3. Dabasgāzi pārvades sistēmā iespējams ievadīt šādos ieejas punktos: 

5.3.1. GMS Korneti ar uzskaiti GMS Izborska; 

5.3.2. GMS Kiemenai; 

5.3.3. GMS Karksi; 

5.3.4. pārvades sistēmas starpsavienojums ar krātuvi  



 

 
18 

5.4. Dabasgāzi no pārvades sistēmas iespējams izvadīt šādos izejas punktos: 

5.4.1. GMS Korneti; 

5.4.2. GMS Kiemenai; 

5.4.3. GMS Karksi; 

5.4.4. pārvades sistēmas starpsavienojums ar krātuvi; 

5.4.5. izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei  

5.5. Pasūtītājs uz Piegādes līgumā norādīto e-pastu nosūta Piegādātajam paziņojumu par 
dabasgāzes daudzumu (kWh) un laiku, kas Pasūtītājam nepieciešams dabasgāzes pārvades 

sistēmas gāzesvadu tehniskās balansēšanas nodrošināšanai  

5.6. Piegādātāja reaģēšanas laiks uz Vispārīgās vienošanās     punktā minēto Pasūtītāja 
paziņojumu vasaras periodā nedrīkst pārsniegt   (sešas) stundas, bet ziemas periodā   (trīs) 

stundas. 

5.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt balansēšanas pakalpojuma saņemšanu ar 
konkrēto Piegādātāju, nosūtot par to rakstveida paziņojumu visiem Līdzējiem, šādos gadījumos: 

5.7.1. ja Piegādātājs nenodrošina balansēšanas pakalpojumu Piegādes līgumā noteiktajā apjomā 
Vispārīgās vienošanās     punktā noteiktajā termiņā vismaz   (divas) reizes visā Vispārīgās 

vienošanās darbības laikā; 

5.7.2. ja Piegādātājs piegādā balansēšanas pakalpojumu, izmantojot dabasgāzi, kas neatbilst 

noteiktajiem dabasgāzes kvalitātes raksturlielumiem  

5.8. Jebkuram Līdzējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vispārīgās vienošanās, nosūtot par to 
rakstveida paziņojumu visiem Līdzējiem, ja attiecīgais otrs Līdzējs neveic samaksu saskaņā ar 

Vispārīgās vienošanās noteikumiem un saskaņā ar Vispārīgās vienošanās     punktu aprēķināto 

nokavējuma procentu apmērs ir sasniedzis    (desmit) procentus no kopējās nesamaksātā rēķina 

summas. 

6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 

6.1. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 
kāda Līdzēja rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā  

6.2. Ja kāds Līdzējs neveic samaksu par konkrēto pasūtījumu noteiktajā termiņā, attiecīgajam 
otram Līdzējam ir tiesības aprēķināt nokavējuma procentus 0,15 % apmērā no laikā nesamaksātā 

rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā    % no kopējās nesamaksātā rēķina 

summas. 

6.3. Ja Piegādātājs neievēro Vispārīgās vienošanās noteikumos noteikto konkrētā pasūtījuma 
izpildes termiņu un apjomu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Piegādātājam līgumsodu  ,   % 

apmērā no nokavētā pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā    % no 

nokavētā pasūtījuma vai nenodrošinātā apjoma summas  

6.4. Līdzējiem ir tiesības vienpusēji ieturēt otras puses maksājamo līgumsodu no Vispārīgajā 
vienošanā noteiktajiem maksājumiem, iepriekš rakstveidā par to informējot otru pusi  

 

7. DARBĪBAS LAIKS UN NOTEIKUMU GROZĪŠANA 

7.1. Vispārīgā vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz    9.gada 

31.oktobrim. 
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7.2. Vispārīgās vienošanās darbības laikā Līdzēji var veikt Vispārīgās vienošanās grozījumus, 
ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma     pantā noteiktos gadījumus  

Grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad Līdzēji ir to parakstījuši, un kļūst par Vispārīgās vienošanās 

neatņemamu sastāvdaļu  

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par pilnīgu vai daļēju Vispārīgajā vienošanās paredzēto 
saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā, 

kas iestājušies ne ātrāk kā nākamajā dienā pēc Vispārīgās vienošanās spēkā stāšanās dienas  Par 

nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīts: dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsnelaime, 

zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kara darbība, streiki, likumdevēja vai 

valdības lēmumi vai citi, no līdzējiem neatkarīgi notikumi, kurus līdzējiem nebija iespējams ne 

paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, bet kuru iestāšanās fakts padara Vispārīgās vienošanās saistību 

izpildi par objektīvi neiespējamu  Šādā gadījumā saistību izpildes termiņi tiek pagarināti par tik 

ilgu laiku, cik ilgi pastāvējuši iepriekš atrunātie apstākļi  

8.2. Līdzējam, kas nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, rakstiski jāinformē par to citi Līdzēji 
  (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās  Līdzējam, kas nokļuvis 

nepārvaramas varas apstākļos, pēc cita Līdzēja pieprasījuma jāiesniedz izziņa vai cits dokuments, 

ko izsniegusi kompetenta iestādes un, kura satur konkrēto nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās 

apstiprinājumu un raksturojumu  

8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Vispārīgā vienošanās nav izpildāma ilgāk par   (trīs) 

mēnešiem, katram Līdzējam ir tiesības vienpusēji atteikties no turpmākas Vispārīgās vienošanās 

saistību izpildes, nosūtot par to rakstveida paziņojumu visiem Līdzējiem 

9. PIEMĒROJAMAIS LIKUMS UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

9.1.  o Vispārīgās vienošanās izrietošās saistības apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem  

9.2. Strīdi starp Līdzējiem risināmi sarunu ceļā  Ja Līdzēji    (trīsdesmit) dienu laikā strīdu 
neatrisina sarunu ceļā, šāds strīds risināms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā  

10. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

10.1. Vispārīgā vienošanās ar pielikumiem sagatavota uz 9 (deviņām) lapām   ( trīs) eksemplāros, 
katram Līdzējam pa vienam eksemplāram  Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks  

10.2. Vispārīgajai vienošanās pievienoti šādi pielikumi: 

1. pielikums  Piedāvājums piegādes līguma piešķiršanai (paraugs)  

 

11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
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__ __    8  Vispārīgās vienošanās  r ___ 

1.pielikums 

 

Piedāvājums piegādes līguma piešķiršanai 20__.gada ______________  
(mēnesis) 

Balansēšanas pakalpojuma sniedzējs:   

 EIK kods: 

 Juridiskā adrese:  

 Tālruņa numurs:  

 E-pasta adrese:  

 Faksa numurs:  

 Bankas rekvizīti:  

 PV  maksātāja numurs  

Pirkšanas (ievades sistēmā) cena: 

________________ EUR/kWh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārdošanas (izvades no sistēmas) cena: 

________________ EUR/kWh 

 

 

 

 

 

 

 

__________  20__.gada __.___________ 
vieta   

_____________________  _______________________________ 
Piegādātāja pārstāvja paraksts Piegādātāja pārstāvja amats, vārds un uzvārds  

 

 

________________________ _______________________________ 
Pasūtītāja pārstāvja paraksts Pasūtītāja pārstāvja amats, vārds un uzvārds  

Nr. Ieejas punkti  

Maksimālais 

daudzums, 

kWh/dienā 

Maksimālais 

daudzums, 

kWh/mēnesī 

1. GMS Korneti   

2. GMS Karksi   

3. GMS Kiemenai   

4. Inčukalna PGK   

Nr. Izejas punkti 

Maksimālais 

daudzums, 

kWh/dienā 

Maksimālais 

daudzums, 

kWh/mēnesī 

1. GMS Korneti   

2. GMS Karksi   

3. GMS Kiemenai   

4. Inčukalna PGK   

5. 
GRS Latvijas 

lietotāju apgādei 
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20__.gada __.___________ 

 
4. pielikums 

Atklāta konkursa “Par pārvades sistēmas tehniskās balansēšanas 

pakalpojuma nodrošināšanu un dabasgāzes iegādi akciju sabiedrības  

“Conexus Baltic Grid” tehnoloģiskajām vajadzībām, zudumu segšanai un  

un dabasgāzes iegādi gazificētajiem objektiem” nolikumam 

 

 

 

Līgums par dabasgāzes tirdzniecību Nr.____________________ 

 

Rīgā         2018. gada ____. __________ 

 

Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid”, vienotais reģistrācijas  r 40203041605, PV  reģ  

Nr. LV           , juridiskā adrese Aristida Briāna iela  , Rīga, LV-    , tās Valdes 

priekšsēdētājas Zanes Kotānes un Valdes locekļa Ginta Freiberga personā, kuri rīkojas saskaņā ar 

sabiedrības Statūtiem (turpmāk – Lietotājs), no vienas puses, un  

_________________________, (reģistrācijas numurs _________________, juridiskā adrese 

_______________) tās _____________________________ personā, kuri rīkojas saskaņā ar 

sabiedrības Statūtiem, turpmāk - Tirgotājs, no otras puses,  

turpmāk abi kopā saukti Puses vai katrs atsevišķi – Puse, 

ievērojot, ka: 

(a) Tirgotājs ir atzīts par Lietotāja rīkotā atklāta konkursa „Par pārvades sistēmas tehniskās 

balansēšanas pakalpojuma nodrošināšanu un dabasgāzes piegādi akciju sabiedrības 

“Conexus Baltic Grid” tehnoloģiskajām vajadzībām, zudumu segšanai un dabasgāzes 

piegādi gazificētajiem objektiem” (turpmāk – Konkurss) otrās daļas uzvarētāju, 

Puses noslēdz šāda satura līgumu par dabasgāzes tirdzniecību (turpmāk – Līgums): 

1. Līgumā lietotie termini un definīcijas 

1.1. atbildīgā persona par gāzes saimniecību – persona, kas saskaņā ar standarta LVS    -

 :     "Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo 

darba spiedienu līdz  ,  MPa (   bar) ekspluatācija un tehniskā apkope" noteikumiem ir atestēta 

darbam ar Lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmām un gāzes iekārtām un nodrošina šo sistēmu un 

iekārtu drošu ekspluatāciju; 

1.2. dabasgāze – zemes dzīļu iegulu produkts (deggāze), kuras pamatkomponents ir metāns; 

1.3. diennakts – laika periods, kurš sākas plkst  7    pārskata kalendārajā dienā un beidzas 

plkst  7    nākamajā kalendārajā dienā; 

1.4. gads – laika periods, kas sākas plkst  7    pārskata kalendārā gada janvāra pirmajā dienā 

un beidzas plkst  7    nākamā kalendārā gada janvāra pirmajā dienā; 

1.5. norēķinu uzskaites mēraparāts – komercuzskaites mēraparāts vai mēraparātu sistēma 

patērētās dabasgāzes daudzuma un dabasgāzes parametru kontrolei un uzskaitei, kas nepieciešama 

norēķiniem; 

1.6. m
3 
– ar norēķinu uzskaites mēraparātu fiksētais patērētās dabasgāzes daudzums, kas 

pārrēķināts atbilstoši noteiktiem dabasgāzes standarta stāvokļa parametriem - temperatūra   °C, 

spiediens 1,01325 kPa.   

1.7. kWh – kilovatstunda (gāzes enerģijas vienība), tiek aprēķināta no mēneša vidējās svērtās 
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augstākās siltumspējas vērtības;  

1.8. mēnesis – laika periods, kas sākas plkst  7    pārskata kalendārā mēneša pirmajā dienā un 

beidzas plkst  7    nākamā kalendārā mēneša pirmajā dienā; 

1.9. piederības robeža – piederības un atbildības dalījuma vieta starp dabasgāzes sadales 

sistēmu un Lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmu; 

1.10. stunda – diennakts  /   daļa; 

1.11. verificēšana – darbību kopums, lai konstatētu un apstiprinātu, ka valsts metroloģiskajai 

kontrolei pakļautie mērīšanas līdzekļi pilnīgi atbilst noteiktajām prasībām  

2. Līguma priekšmets 

2.1. Tirgotājs saskaņā ar Līguma noteikumiem pārdod dabasgāzi un nodrošina tās ievadīšanu 

dabasgāzes pārvades sistēmā vai piegādi Lietotājam līdz piederības robežai šādās adresēs, bet 

Lietotājs saskaņā ar Līguma noteikumiem saņem dabasgāzi un samaksā par to:  

2.1.1. GRS “Rīga  ”, Saurieši, Stopiņu nov ,  

2.1.2. GRS “Rīga  ”, Stopiņu nov , 

2.1.3. GRS ”Sloka”, Graudu iela 8, Jūrmala, 

2.1.4. GRS “Liepāja”, Grīņu iela  , Liepāja, 

2.1.5. GRS “Dobele”, “Dūmiņi”, Bērzes pag , Dobeles nov , 

2.1.6. GRS”  ākotne”, “Kvēpi”, Bērzes pag , Dobeles nov , 

2.1.7. GRS “Dzirkstele”, “Dzirkstele”, Bikstu pag , Dobeles nov ,  

2.1.8. GRS “Jelgava- ”, “Propāni”, Platones pag , Jelgavas nov , 

2.1.9. GRS “Jelgava- ”, “Liesmas”, Cenu pag , Ozolnieku nov , 

2.1.10. GRS “Kalnciems”, “Blāzmas”, Valgundes pag , Jelgavas nov , 

2.1.11. GRS “Rudbārži”, Raņķu pag , Skrundas nov ,  

2.1.12. GRS “Tadaiķi”, Tadaiķi pag , Durbes nov ,  

2.1.13. GRS “Brocēni”, “Mežlīči”, Brocēni, Brocēnu nov ,  

2.1.14. GRS “Zirņi”, Zirņu pag , Saldus nov ,  

2.1.15. GRS “Lutriņi”, Lutriņu pag , Saldus nov ,  

2.1.16. GRS “Saldus”, Stacijas iela  , Druva, Saldus pag , Saldus nov , 

2.1.17. GRS “Ezerciems”, Krimuldas pag , Krimuldas nov ,  

2.1.18. GRS “Sigulda”, “Magones”, Siguldas pag , Siguldas nov , 

2.1.19. GRS “Līgatne”, Līgatnes pag , Līgatnes nov ,  

2.1.20. GRS “Cēsis”, Priekuļu pag , Priekuļu nov ,  

2.1.21. GRS “Palsmane”, Palsmanes pag , Smiltenes nov ,  

2.1.22. GRS “Daugavpils”, Līksnas pag , Daugavpils nov ,  

2.1.23. GRS “Līvāni”, Rožupes pag , Līvānu nov ,  
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2.1.24. GRS “Aizkraukle”, Aizkraukles pag , Aizkraukles nov ,  

2.1.25. GRS “Vecbebri”, Bebru pag , Kokneses nov ,  

2.1.26. GRS “Koknese”, Kokneses pag , Kokneses nov ,  

2.1.27. GRS “Jēkabpils”, Variešu pag , Krustpils nov ,  

2.1.28. GRS “Ogre”, Tīnūžu pag , Ikšķiles nov ,  

2.1.29. GRS “Kaibala”, “Kalnieši”, Lielvārdes pag , Lielvārdes nov ,  

2.1.30. GRS “Zaķumuiža”, Ropažu nov ,  

2.1.31. GRS “Vangaži”, Lazdu iela  , Vangaži, Inčukalna nov ,  

2.1.32. GRS “Krimulda”, “Vītoli- ”, Sējas nov ,  

2.1.33. GRS “Daugmale”, Daugmale, Daugmales pag , Ķekavas nov ,  

2.1.34. GRS “Ziemeļi”, Iecavas nov ,  

2.1.35. GRS “Baldone”, “Oglītes”, Baldones pag , Baldones nov ,  

2.1.36. GRS “Preiļi”, “Preiļu novada Jaunsaimnieku sādžas”, Preiļu pag , Preiļu nov ,  

2.1.37. GRS “Rēzekne”, Ozolmuižas pag , Rēzeknes nov ,  

2.1.38. GRS “Valmiera- ”, Kauguru pag , Beverīnas nov ,  

2.1.39. GRS “Valmiera- ”, Pilāti, Valmieras pag , Burtnieku nov ,  

2.1.40. GRS “Lode”, Liepas pag , Priekuļu nov ,  

2.1.41. GMS “Korneti”, “Korneti- ”, Veclaicenes pag , Alūksnes nov , 

2.1.42. GRM Iecava-Liepāja, „Lejaskalni”, Iecavas nov ,  

2.1.43. GRM “Rīga-Daugavpils”, “Valles- ”, Salaspils pag , Salaspils nov.,  

2.1.44. centrālā katlu māja Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, Raganā, Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā, 

2.1.45. ēka  r   , Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas 

novadā, 

2.1.46. ēka  r    (GSP ), Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, Raganā, Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā, 

2.1.47. ēka  r  7 (GSP ), Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, Raganā, Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā, 

2.1.48. administrācijas ēka Aristida Briāna ielā  , Rīgā, 

2.1.49. administrācijas ēka Stigu ielā   , Rīgā, 

2.1.50. „Zemgaļi” (Mālmezgls), Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 

2.1.51. dabasgāzes zudumi Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (izņemot Inčukalna pazemes gāzes 

krātuves kolektorslānī), Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, un dabasgāzes pārvades 

sistēmā visā Latvijas teritorijā  
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2.2. Juridiskā dabasgāzes īpašuma tiesību nodošana notiek ievades dabasgāzes pārvades 

sistēmas vietā vai uz piederības robežas  

2.3. Dabasgāzei jāatbilst Ministru kabineta    7 gada 7 februāra noteikumos  r 78 

„Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” noteiktajiem gāzes kvalitātes 

raksturlielumiem. 

2.4.  esaskaņu gadījumā par dabasgāzes kvalitāti starp Tirgotāju un Lietotāju, Lietotājam ir 

tiesības kopīgi ar Tirgotāja pārstāvi noņemt dabasgāzes paraugus, lai veiktu dabasgāzes kvalitātes 

analīzi  

 

3. Dabasgāzes daudzums un slodze 

3.1. Tirgotājs Līguma ietvaros Līgumā norādītajā kārtībā pārdod dabasgāzi Lietotājam Līguma 

    punktā norādīto gazificēto objektu vajadzībām un Lietotājs pērk no Tirgotāja un minētajos 

gazificētajos objektos saņem noteiktu daudzumu dabasgāzes un samaksā par to.  

3.2. Kopējais dabasgāzes apjoms, ko Tirgotājs pārdod Lietotājam šī līguma ietvaros, 

nepārsniedz    2   tūkstoši kWh  Lietotājam nav pienākums iegādāties dabasgāzi pilnā apjomā, 

kas norādīts šajā apakšpunktā  

3.3. Tirgotājs apņemas nodrošināt, ka Lietotājam tiek piegādāta dabasgāze Līguma     punktā 

norādītajos gazificētajos objektos Lietotāja vajadzībām un Lietotājs apņemas nepārsniegt norēķinu 

uzskaites mēraparāta maksimālo dabasgāzes plūsmu stundā   

3.4. Līguma     punktā paredzēto saistību izpildei Tirgotājs atbilstoši normatīvajiem aktiem 

noslēdz nepieciešamos līgumus, kas saistīti ar nepieciešamo sistēmas pakalpojumu nodrošināšanu 

Lietotājam, kā arī ir pilnvarots saņemt no sistēmas operatoriem un sniegt sistēmas operatoriem 

visu Līguma izpildei nepieciešamo informāciju. 

4. Dabasgāzes cena un maksa par sistēmas pakalpojumiem 

4.1. Dabasgāzes cena atbilstoši Konkursa ietvaros Tirgotāja iesniegtā piedāvājuma 

noteikumiem Līguma darbības laikā tiek noteikta _______________________________. 

4.2. Papildus Līguma     punktā minētajai dabasgāzes cenai Lietotājs samaksā Tirgotājam par 

dabasgāzes piegādei Līguma      8 -       punktā minētajos gazificētajos objektos Lietotājam 

sniegtajiem dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumiem un dabasgāzes pārvades sistēmas 

pakalpojumu – izejas punktu Latvijas lietotāju apgādei  

4.3. Spēkā esošais pievienotās vērtības nodoklis (PV ), kā arī citi likumos noteiktie uz 

Lietotāju dabasgāzes patēriņu attiecināmie nodokļi (t sk  akcīzes nodoklis) tiek piemēroti 

normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā  

5. Piegādātās dabasgāzes uzskaites kārtība 

5.1. Lietotāja saņemto dabasgāzes daudzumu Līguma        –        punktā minētajos 

gazificētajos objektos uzskaita kubikmetros (m
3
) un atbilstoši tiem veic norēķinus kilovatstundās 

(kWh) saskaņā ar Līguma   punktu  Patērētās degvielas gāzes daudzumu (lai izpildītu ar 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes    7 gada    aprīļa lēmumu  r  / 7 

izdoto Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumu 8  punkta prasības), un 

dabasgāzes daudzumu zudumu (izņemot Inčukalna pazemes gāzes krātuves kolektorslānī)  

segšanai (Līguma         punkts) nosaka Lietotājs aprēķina ceļā un uzskaita kilovatstundās 

(kWh), un atbilstoši tiem veic norēķinus saskaņā ar Līguma   punktu  

5.2. Puses konstatē, ka Līguma spēkā stāšanās brīdī Lietotāja gazificētajos objektos uzstādīto 

norēķinu uzskaites mēraparātu koriģētās plūsmas rādījumi ir:  

GRS “Rīga  ”, Saurieši, Stopiņu nov  - _____ un _____; 
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GRS “Rīga  ”, Stopiņu nov  – _____; 

GRS ”Sloka”, Graudu iela 8, Jūrmala - _____; 

GRS “Liepāja”, Grīņu iela  , Liepāja – _____; 

GRS “Dobele”, “Dūmiņi”, Bērzes pag , Dobeles nov  – _____; 

GRS”  ākotne”, “Kvēpi”, Bērzes pag , Dobeles nov  – _____; 

GRS “Dzirkstele”, “Dzirkstele”, Bikstu pag , Dobeles nov  – _____; 

GRS “Jelgava- ”, “Propāni”, Platones pag., Jelgavas nov. – _____; 

GRS “Jelgava- ”, “Liesmas”, Cenu pag , Ozolnieku nov  – _____; 

GRS “Kalnciems”, “Blāzmas”, Valgundes pag , Jelgavas nov  – _____; 

GRS “Rudbārži”, Raņķu pag , Skrundas nov  – _____; 

GRS “Tadaiķi”, Tadaiķi pag , Durbes nov  – _____; 

GRS “Brocēni”, “Mežlīči”, Brocēni, Brocēnu nov  – _____; 

GRS “Zirņi”, Zirņu pag , Saldus nov  – _____; 

GRS “Lutriņi”, Lutriņu pag , Saldus nov  – _____; 

GRS “Saldus”, Stacijas iela  , Druva, Saldus pag , Saldus nov  – _____; 

GRS “Ezerciems”, Krimuldas pag., Krimuldas nov. – _____; 

GRS “Sigulda”, “Magones”, Siguldas pag , Siguldas nov  – _____; 

GRS “Līgatne”, Līgatnes pag , Līgatnes nov  – _____; 

GRS “Cēsis”, Priekuļu pag , Priekuļu nov  – _____; 

GRS “Palsmane”, Palsmanes pag , Smiltenes nov  – _____; 

GRS “Daugavpils”, Līksnas pag , Daugavpils nov  – _____; 

GRS “Līvāni”, Rožupes pag , Līvānu nov  – _____; 

GRS “Aizkraukle”, Aizkraukles pag , Aizkraukles nov  – _____; 

GRS “Vecbebri”, Bebru pag , Kokneses nov  – _____; 

GRS “Koknese”, Kokneses pag , Kokneses nov. – _____; 

GRS “Jēkabpils”, Variešu pag , Krustpils nov  – _____; 

GRS “Ogre”, Tīnūžu pag , Ikšķiles nov  – _____; 

GRS “Kaibala”, “Kalnieši”, Lielvārdes pag , Lielvārdes nov  – _____; 

GRS “Zaķumuiža”, Ropažu nov  – _____; 

GRS “Vangaži”, Lazdu iela  , Vangaži, Inčukalna nov  – _____; 

GRS “Krimulda”, “Vītoli- ”, Sējas nov  – _____; 

GRS “Daugmale”, Daugmale, Daugmales pag , Ķekavas nov  – _____; 

GRS “Ziemeļi”, Iecavas nov  – _____; 

GRS “Baldone”, “Oglītes”, Baldones pag , Baldones nov   

GRS “Preiļi”, “Preiļu novada Jaunsaimnieku sādžas”, Preiļu pag , Preiļu nov  – _____; 

GRS “Rēzekne”, Ozolmuižas pag , Rēzeknes nov  – _____; 
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GRS “Valmiera- ”, Kauguru pag , Beverīnas nov  – _____; 

GRS “Valmiera- ”, Pilāti, Valmieras pag , Burtnieku nov  – _____; 

GRS “Lode”, Liepas pag , Priekuļu nov  - _____; 

GMS “Korneti”, “Korneti- ”, Veclaicenes pag , Alūksnes nov  - _____; 

GRM Iecava-Liepāja, „Lejaskalni”, Iecavas nov  – _____; 

GRM “Rīga-Daugavpils”, Salaspils nov , Salaspils l t , “Valles- ” – _____. 

administrācijas ēka Aristida Briāna ielā  , Rīgā - ________; 

administrācijas ēka Stigu ielā   , Rīgā - _________; 

centrālā katlu māja Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, Raganā, Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā - _________; 

ēka  r   , Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas 

novadā - __________; 

ēka  r    (GSP ), Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, Raganā, Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā - __________; 

ēka  r  7 (GSP ), Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, Raganā, Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā - _________; 

„Zemgaļi” (Mālmezgls), Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā - ________. 

Lietotājam ir pienākums norēķināties par visu saņemto dabasgāzi, kas pārsniedz šajā 

punktā konstatēto norēķinu uzskaites mēraparātu rādījumus   

5.3. Komercuzskaites mēraparātu rādījumus saņemtās dabasgāzes uzskaitei Lietotājam ir 

pienākums paziņot sadales sistēmas operatoram, ievērojot kārtību un termiņus, kas noteikti 

sadales sistēmas operatora tīmekļa vietnē publicētajā dabasgāzes uzskaites un komercuzskaites 

mēraparātu rādījumu paziņošanas kārtībā  

5.4. Lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmu aprīkojuma, norēķinu uzskaites mēraparātu 

uzstādīšana un saglabāšana tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta    7 gada 7 februāra 

noteikumos  r 78 „Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” noteiktajam  

5.5. Ja Lietotāja dabasgāzes apgādes sistēma nav aprīkota ar norēķinu uzskaites mēraparātu vai 

ir aprīkota ar tādu norēķinu uzskaites mēraparātu, kas neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktajām metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem vai dabasgāzes sadales 

sistēmas operatora noteiktajām prasībām, kā arī ja norēķinu uzskaites mēraparāts ir bojāts vai 

atslēgts, lai veiktu remontu vai pārbaudes, par katru diennakti, kad nav nodrošināta precīza 

dabasgāzes uzskaite, Tirgotājs Lietotāja saņemto dabasgāzes daudzumu nosaka atbilstoši Ministru 

kabineta    7 gada 7 februāra noteikumos  r 78 „Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas 

noteikumi” noteiktajam aprēķinam  

5.6. Sadales sistēmas operators ir tiesīgs izdarīt pārrēķinu par Lietotāja saņemto dabasgāzi par 

laika posmu, kad dabasgāzes caurplūde ir mazāka par Lietotāja norēķinu uzskaites mēraparāta 

zemāko pieļaujamo mērījumu robežu, pieņemot, ka caurplūdes lielums ir vienāds ar zemāko 

pieļaujamo mērījumu robežu  

5.7. Sadales sistēmas operatoram ir tiesības par saviem līdzekļiem aprīkot Lietotāja dabasgāzes 

apgādes sistēmas ar sadales sistēmas operatora norēķinu uzskaites mēraparātiem un to rādījumus 

izmantot norēķinos  Tehnisko iespēju robežās Lietotāja mēraparāti tiek saglabāti un pielietoti kā 

kontrolmēraparāti  Lietotājs nodrošina sadales sistēmas operatora uzstādīto mēraparātu un to 
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plombu saglabāšanu  

5.8. Lietotājam ir pienākums nodrošināt dabasgāzes sadales sistēmas operatora pārstāvju 

netraucētu piekļūšanu Lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmām un norēķinu uzskaites 

mēraparātiem  Dabasgāzes sadales sistēmas operatoram ir tiesības jebkurā brīdī Līguma darbības 

laikā aprīkot Lietotāja norēķinu uzskaites mēraparātus ar telemetrijas vai telemehānikas sistēmu 

datu automatizētai, attālinātai nolasīšanai un attālināti nolasītos datus izmantot norēķinos par 

dabasgāzi  Lietotājs nodrošina dabasgāzes sadales sistēmas operatora piekļūšanu Lietotāja 

teritorijā attiecīgo norēķinu uzskaites mēraparātu modernizācijas pasākumu veikšanai  

6. Norēķini par saņemto dabasgāzi un sistēmas pakalpojumiem 

6.1. Maksu par saņemto dabasgāzi Tirgotājs aprēķina, ņemot vērā sistēmas operatora sniegtos 

aprēķinus par dabasgāzes patēriņu Līguma     punktā minētajos gazificētajos objektos un saskaņā 

ar Līguma     punktu pielīgto dabasgāzes cenu. 

6.2. Maksu par Lietotāja saņemtajiem sistēmas pakalpojumiem aprēķina, pamatojoties uz 

dabasgāzes patēriņu attiecīgajos gazificētajos objektos un ņemot vērā Enerģētikas likumā noteiktā 

kārtībā apstiprinātos un dabasgāzes saņemšanas brīdī spēkā esošos sistēmas pakalpojumu tarifus. 

Informācija par spēkā esošajiem tarifiem pieejama Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas tīmekļa vietnē www sprk gov lv  

6.3. Tirgotājam ir pienākums norēķināties ar sistēmas operatoriem par Līguma izpildes 

nodrošināšanai Lietotājam sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem  

6.4. Ja Lietotāja norēķinu uzskaites mēraparāti nav aprīkoti ar telemetrijas vai telemehānikas 

sistēmu datu automatizētai, attālinātai nolasīšanai, pārskata mēnesī piegādātās dabasgāzes 

daudzums tiek fiksēts nākamā mēneša pirmajā dienā, sastādot aktu, kuru paraksta sadales sistēmas 

operatora un Lietotāja pārstāvji  Šis akts ir pamats norēķiniem par piegādāto un saņemto 

dabasgāzi   

6.5. Lietotājs par pārskata mēnesī saņemto dabasgāzi maksā pēc pārskata mēneša beigām 30 

(trīsdesmit) dienu laikā pēc Tirgotāja rēķina izrakstīšanas un iesniegšanas Lietotājam  

6.6. Rēķinu par pārskata mēnesī piegādāto dabasgāzi Tirgotājs nosūta Lietotājam ne vēlāk kā 

nākamā mēneša    (sestajā) datumā   

6.7. Rēķini par saņemto dabasgāzi Lietotājam tiek nosūtīti uz tā e-pastu info@conexus.lv. 

Tirgotāja izrakstītajos rēķinos, kas tiek sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, 

rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tās unikālu elektronisko apliecinājuma kodu (autorizāciju)   

6.8. Lietotājs apmaksā Tirgotāja izrakstītos rēķinus, naudas līdzekļus pārskaitot uz Tirgotāja 

rēķinā norādīto Tirgotāja norēķinu kontu  Par samaksas datumu tiek uzskatīts datums, kad nauda 

ieskaitīta Tirgotāja norēķinu kontā  Izdevumus par naudas līdzekļu pārskaitīšanu sedz Lietotājs  

6.9.  o saņemtajām samaksas summām Tirgotājs vispirms dzēš nokavējuma procentus (ja tādi 

maksājami saskaņā ar Līguma noteikumiem), parādu par Lietotāja saņemto dabasgāzi (ja tāds ir), 

tad samaksu par pārskata mēnesī saņemto dabasgāzi un pēc tam līgumsodu (ja tāds maksājams 

saskaņā ar Līguma noteikumiem)  

6.10. Ja starp Pusēm rodas domstarpības par Tirgotāja izrakstītā rēķina summu, tad šādas 
domstarpības tiek risinātas Līgumā noteiktajā kārtībā  Pēc abpusējas vienošanās panākšanas vai 

pēc domstarpību regulējošas valsts iestādes nolēmuma spēkā stāšanās, ja nepieciešams, tiek 

veiktas rēķinu korekcijas un galīgie norēķini starp Pusēm  

6.11. Ja Lietotājs pretenziju par izrakstīto rēķinu nav iesniedzis Tirgotājam    (trīsdesmit) dienu 

laikā no rēķina izrakstīšanas dienas, tad Lietotājs zaudē tiesības uz pretenziju, prasību un/vai 

ierunu celšanu par izrakstīto rēķinu  

mailto:info@conexus.lv
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7. Paziņojumi 

7.1. Visi paziņojumi, lūgumi, pretenzijas, pieprasījumi, brīdinājumi vai cita veida saziņa 

Līguma ietvaros, ja Puses Līgumā nav īpaši vienojušās citādi, noformējami rakstveidā un 

nosūtāmi adresātam uz Līguma    punktā norādīto adresi ierakstītā sūtījumā vai ar kurjeru  

7.2. Lietotāja pārstāvis katra mēneša pirmajā darba dienā iesniedz sadales sistēmas operatoram 

Līguma     punktā minēto aktu un/vai iesniedz norēķinu uzskaites mēraparātu rādījumus 

attālināti   

7.3. Tirgotājs vienu reizi gadā nosūta Lietotājam savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu, 

kuru Lietotājs    (desmit) dienu laikā paraksta un vienu eksemplāru parakstītu atsūta Tirgotājam 

vai iesniedz Tirgotājam motivētus iebildumus  Ja Lietotājs    (desmit) dienu laikā no akta 

saņemšanas dienas neatsūta Tirgotājam parakstītu akta eksemplāru vai motivētus iebildumus, 

Puses aktā uzrādīto summu uzskata par pareizu  

7.4. Par dabasgāzes padeves pārtraukumu dabasgāzes sadales sistēmā Lietotājs nekavējoties 

paziņo dabasgāzes sadales sistēmas operatora avārijas dienestam pa tālruni      

7.5. Lietotājam ir pienākums nodrošināt atbildīgās personas par gāzes saimniecību Līguma 

termiņa laikā Līgumā norādītajos gazificētajos objektos   

7.6. Ja ir saņemta neatbilstošas kvalitātes dabasgāze, Lietotājs, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 

attiecīgās darbdienas laikā, nosūta Tirgotājam attiecīgu paziņojumu  

7.7. Lietotājs ne vēlāk kā    (divdesmit četru) stundu laikā paziņo dabasgāzes sadales sistēmas 

operatoram par visiem norēķinu uzskaites mēraparātu, kā arī uz tiem uzlikto plombu bojājumiem 

un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt saņemtās dabasgāzes komercuzskaiti  

7.8. Par jebkurām izmaiņām īpašuma formā, statusā, reorganizāciju, kā arī par juridiskās 

adreses, tālruņu un faksa numura izmaiņām Puses paziņo viena otrai ne vēlāk kā   (piecu) darba 

dienu laikā  

7.9. Visus paziņojumus, ko Puses viena otrai nosūta ierakstītā sūtījumā, Puses uzskata par 

saņemtiem septītajā dienā pēc to nodošanas pasta iestādē   

8. Dabasgāzes piegādes samazināšana un pārtraukšana 

8.1. Dabasgāzes sistēmas avārijas gadījumā, kā arī ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir 

izsludināta enerģētiskā krīze, Tirgotājam un dabasgāzes sadales sistēmas operatoram ir tiesības 

noteikt Lietotājam dabasgāzes patēriņa ierobežojumus un Lietotājam ir pienākums noteiktos 

ierobežojumus ievērot   

8.2.  Tirgotājam ir tiesības pieprasīt sadales sistēmas operatoram pārtraukt dabasgāzes piegādi 

Ministru kabineta    7 gada 7 februāra noteikumos  r 78 „Dabasgāzes tirdzniecības un 

lietošanas noteikumi” noteiktajos gadījumos un kārtībā  

9. Atbildība 

9.1. Ja Līgumā noteiktajā kārtībā konstatēta Līguma     punktā noteiktās dabasgāzes kvalitātes 

pazemināšanās, Tirgotājs apņemas samaksāt Lietotājam līgumsodu   % (desmit procentu) apmērā 

no saņemtās dabasgāzes vērtības par laika periodu, kurā strīdu izskatījusī institūcija ir 

konstatējusi, ka Lietotājs ir saņēmis zemākas kvalitātes dabasgāzi   

9.2. Par katru rēķina samaksas kavējuma dienu, Lietotājs samaksā Tirgotājam nokavējuma 

procentus  , % apmērā no nesamaksātās summas  

9.3.  eviena 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   
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9.4. Lietotājs atbild par Lietotāja dabasgāzes sistēmas ekspluatāciju, drošumu, tehnisko apkalpi 

un apkopi līdz piederības robežai  

9.5. Tirgotājs atbild par dabasgāzes piegādi līdz piederības robežai  

9.6. Lietotāja atbildība par zaudējumiem, kas nodarīti Tirgotājam sakarā ar Lietotāja 

dabasgāzes apgādes sistēmas ekspluatāciju Lietotāja darbības sfērā, ierobežojas ar zaudējumiem, 

kas nodarīti ar ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ  

9.7. Tirgotāja 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 Tirgotāja vai citas personas, kurai ir tiesības pārstāvēt Tirgotāju, veicot dabasgāzes 

piegādi līdz piederības robežai, ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ  

10. Pušu atbrīvošana no atbildības 

10.1.  eviena no Pusēm nav atbildīga par tādu Līgumā noteikto saistību neizpildi vai izpildes 
nokavējumu, kuru izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kas atrodas ārpus tās Puses ietekmes, 

kuras rīcība tiek traucēta  Šādi apstākļi cita starpā ietver revolūcijas un citādas masu nekārtības, 

karus, ugunsgrēkus, plūdus, dabasgāzes pārvades vai sadales sistēmas avārijas gadījums, kā arī 

stihiskas nelaimes. 

10.2. Puses saskaņā ar Līguma      punktu ir atbrīvotas no atbildības tikai tajā periodā, kurā 
pastāv nepārvaramas varas apstākļi  

10.3. Puse, kura nevar izpildīt savas saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, rakstveidā 
informē otru Pusi   (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramās varas apstākļu iestāšanās, 

paziņojumam pievieno izziņu, ko izsniegusi kompetenta iestāde un kas satur minēto apstākļu 

apstiprinājumu un raksturojumu  Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts, attiecīgā Puse nevar 

atbrīvoties no atbildības par saistību neizpildi nepārvaramas varas apstākļu dēļ  

11. Saistību pārņemšana 

  eviena no Pusēm bez otras Puses rakstveida piekrišanas nedrīkst nodot no Līguma 

izrietošos pienākumus trešajām personām, ja vien Līguma noteikumi tieši to neparedz  Līguma 

saistības Pusēm saglabājas arī tad, ja mainās kādas Puses īpašnieks, uzņēmējdarbības forma  

12. Līguma termiņš 

12.1. Līgums stājas spēkā    8  gada    novembrī un ir spēkā   (vienu) gadu, t  i  līdz 2019. 

gada 31. oktobrim.  

12.2. Tirgotājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms Līguma      punktā noteiktā 
termiņa bez iepriekšēja brīdinājuma, ja dabasgāzes padeve Lietotājam ir atkārtoti pārtraukta 

saistībā ar Līguma 8   punktā noteikto gadījumu  

13. Citi 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 aizvieto ar spēkā esošu vai izpildāmu noteikumu, kas dod līdzīgu rezultātu un 

kas atbilst Pušu gribai Līguma parakstīšanas brīdī, un kas pēc savām ekonomiskajām sekām ir 

maksimāli līdzīgs spēkā neesošajam vai neizpildāmajam noteikumam  

13.2. Līgumu var grozīt vai papildināt, Pusēm rakstveidā vienojoties, ievērojot Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 66. pantā noteiktos gadījumus  Šādi grozījumi vai 

papildinājumi ir pievienojami Līgumam un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu  

13.3. Konkursa ietvaros Tirgotāja iesniegtais piedāvājums, visa informācija, ko Puses viena otrai 
nodod saistībā ar Līguma izpildi, kā arī Līgumā un tā pielikumos norādītā komercnoslēpumu 

saturoša informācija, ir aizsargājama informācija, un to drīkst izpaust trešajām personām tikai pēc 
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Pušu rakstiskas vienošanās, ciktāl Latvijas Republikas normatīvo aktu vai Līguma noteikumi 

nenosaka citādāk  

13.4. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem  

13.5. Visus strīdus, pretenzijas un jautājumus, kas saistīti ar Līgumu un tā izpildi, Puses cenšas 
atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā  Ja Pusēm strīdus, pretenzijas un jautājumus savstarpēju pārrunu 

ceļā neizdodas atrisināt    (trīsdesmit) dienu laikā, tie tiek izskatīti vispārējās jurisdikcijas tiesā 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā  

13.6. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka ir rūpīgi un pilnībā iepazinušās ar Līguma 
noteikumiem, Līguma tiesiskajām un faktiskajām sekām un piekrīt tām  

13.7. Līgums kopā ar tā pielikumu ir sagatavots uz    (vienpadsmit) lapām latviešu valodā   
(divos) vienādos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Tirgotāja 

un otrs pie Lietotāja  

14. Līguma pielikums 

Tirgotāja piedāvājuma vēstules par konkursa priekšmeta otro daļu kopija uz vienas lapas   

15. Pušu rekvizīti un paraksti 

Lietotājs 

Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” 

Vien  reģ. Nr. 40203041605 

PVN maks. Nr. LV40203041605 

Aristida Briāna iela  , Rīga, LV-1001 

„Swedbank” AS, HABA LV   

LV08 HABA 0551 0429 7882 7 
 

Tirgotājs 
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