
 

 

Rīgā 2018. gada ___. ____________   

LĪGUMS 

Nr. LB-07/2018/250 

Par dabasgāzes iegādi 
(iepirkums LB/2018/25) 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – LIETOTĀJS) valdes priekšsēdētāja Māra Kāļa personā, 

kas darbojas saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku", no vienas puses, un AS AJ Power 

Gas (tālāk tekstā – TIRGOTĀJS) valdes locekļa Roberta Samtiņa personā, kas darbojas 

saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs 

atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – LĪGUMS). 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. TIRGOTĀJS pārdod un LIETOTĀJS pērk dabasgāzi patēriņam LIETOTĀJA 

īpašumā esošajos gazificētajos objektos Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, Teātra ielā 3, Liepājā, un 

Poruka prospektā 12, Jūrmalā (tālāk tekstā – gazificētie objekti), saskaņā ar konkursa 

LB/2018/25 nolikumā noteiktajām prasībām. 

1.2. LĪGUMA pielikuma 3. punktā norādītie dabasgāzes patēriņa apjomi ir LIETOTĀJA 

prognoze, to iegāde netiek garantēta un tiem ir tikai informatīvs raksturs. 

1.3. LIETOTĀJA gazificētajos objektos visa šā LĪGUMA ietvaros iegādātā dabasgāze 

tiek izmantota tikai vienam mērķim – kā kurināmais. 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ  

2.1. TIRGOTĀJS pārdod dabasgāzi LIETOTĀJAM no 2018. gada 1. jūlija līdz 

2019. gada 31. augustam. 

2.2. LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai 

LĪGUMA saistību izpildei. 

3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

3.1. Dabasgāzes īpašuma tiesību nodošana notiek uz LIETOTĀJA gazificēto objektu 

dabasgāzes apgādes sistēmas piederības robežas. 

3.2. LIETOTĀJS ir tiesīgs iepirkt tādu dabasgāzes apjomu (daudzumu), kāds 

nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.sk., nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot 

zaudējumus, LĪGUMA izpildes laikā samazināt vai palielināt LĪGUMA pielikuma 

3. punktā norādīto prognozēto dabasgāzes patēriņa apjomu. 

4. DABASGĀZES CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Dabasgāzes cena nākamajam mēnesim LĪGUMA darbības laikā tiek aprēķināta 

saskaņā ar šādu formulu: 

C = GASPOOLfm + SP + X , (EUR/MWh), 

kur: 

C – dabasgāzes cena EUR/MWh bez akcīzes un pievienotās vērtības nodokļa; 
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GASPOOLfm – Powernext Futures market data1 publicētais nākamā mēneša dabasgāzes 

tirdzniecības līgumu cenu indekss (Monthly Index "Month+1") EUR/MWh GASPOOL 

piegādes zonā (piemērs, kā iegūst GASPOOLfm cenu 2018. gada martam, parādīts 

LĪGUMA pielikuma 4. punktā); 

SP – maksa par pārvades sistēmas un sadales sistēmas pakalpojumiem EUR/MWh, kas 

tiek aprēķināta pamatojoties uz dabasgāzes patēriņu gazificētajos objektos, ņemot vērā 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātos un dabasgāzes saņemšanas brīdī spēkā 

esošos sistēmas pakalpojumu tarifus; 

X – tirdzniecības uzcenojums 1,550 (viens komats pieci pieci nulle) EUR/MWh saskaņā 

ar TIRGOTĀJA piedāvājumu konkursā LB/2018/25, kas ietver visas ar dabasgāzes 

piegādi saistītās TIRGOTĀJA papildu izmaksas, tai skaitā TIRGOTĀJA peļņu, 

administratīvās un tirdzniecības izmaksas, balansēšanas pakalpojuma izmaksas, 

dabasgāzes uzglabāšanas izmaksas, rēķinu sagatavošanas un maksājumu apstrādes 

izmaksas. Tirdzniecības uzcenojums paliek nemainīgs visu LĪGUMA darbības laiku. 

4.2. Norēķini par dabasgāzi notiek reizi mēnesī par LIETOTĀJA faktiski patērēto 

dabasgāzes apjomu atbilstoši komercuzskaites mēraparātu rādījumiem. LIETOTĀJA 

patērēto dabasgāzes daudzumu uzskaita kubikmetros (m3). Ja komercuzskaites 

mēraparātiem uzstādīti temperatūras un spiediena korektori, uzskaites datus nosaka 

standarta apstākļos. Komercuzskaites mēraparātu rādījumus LIETOTĀJS paziņo sadales 

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

operatora tīmekļa vietnē publicētajā dabasgāzes uzskaites un komercuzskaites mēraparātu 

rādījumu paziņošanas kārtībā. LIETOTĀJA norēķiniem ar TIRGOTĀJU par patērēto 

dabasgāzi, kā arī saņemtajiem sadales sistēmas pakalpojumiem sadales sistēmas operators 

uzskaitīto dabasgāzes daudzumu pārrēķina kWh, izmantojot pārvades sistēmas operatora 

tīmekļvietnē publicētos datus par gāzes dienas dabasgāzes vidējo svērto augstāko 

siltumspēju standartapstākļos. 

4.3. Maksu par TIRGOTĀJA pārdoto un LIETOTĀJA patērēto dabasgāzi nosaka, ņemot 

vērā sadales sistēmas operatora sniegtos aprēķinus par dabasgāzes patēriņu gazificētajos 

objektos un spēkā esošās akcīzes un pievienotās vērtības nodokļa likmes. 

4.4. Līdz kārtējā mēneša 10. datumam TIRGOTĀJS iesniedz LIETOTĀJAM rēķinu par 

iepriekšējā mēnesī patērēto dabasgāzi. TIRGOTĀJS nosūta rēķinus LIETOTĀJA 

Grāmatvedības pārvaldei. PUSES vienojas, ka TIRGOTĀJS var iesniegt LIETOTĀJAM 

rēķinus elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi rekini@bank.lv. Elektroniski nosūtīts 

rēķins tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darbadienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā 

LĪGUMA punktā norādīto LIETOTĀJA e-pasta adresi. 

4.5. LIETOTĀJS samaksā rēķinu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc tā saņemšanas. 

5. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA 

5.1. PUSES apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo dabasgāzes tirdzniecībai un 

lietošanai piemērojamo normatīvo aktu prasības. 

5.2. LIETOTĀJAM ir tiesības: 

5.2.1. saņemt balansēšanas pakalpojumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

5.2.2. saņemt sistēmas pakalpojumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

5.2.3. saņemt no TIRGOTĀJA normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas saistīta ar 

dabasgāzes pārdošanu LIETOTĀJAM; 

5.2.4. iesniegt TIRGOTĀJAM rakstveida pretenziju par izrakstīto rēķinu 10 (desmit) 

kalendāro dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.  

                                                 
1 https://www.powernext.com/futures-market-data 

mailto:rekini@bank.lv
https://www.powernext.com/futures-market-data
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5.3. LIETOTĀJS apņemas: 

5.3.1. nekavējoties informēt TIRGOTĀJU, ja līdz kārtējā mēneša 10. datumam nav 

saņemts rēķins par iepriekšējā mēnesī patērēto dabasgāzi; 

5.3.2. pilnā apjomā LĪGUMĀ norādītajā termiņā samaksāt TIRGOTĀJA izrakstītos 

rēķinus; 

5.3.3. rakstveidā informēt TIRGOTĀJU par reorganizāciju, juridiskās adreses, 

kontaktinformācijas un citu LĪGUMA izpildei būtisku rekvizītu vai informācijas par 

gazificētajiem objektiem izmaiņām ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pirms 

attiecīgajām izmaiņām; 

5.3.4. gadījumā, ja gazificētā objekta īpašuma, lietošanas vai valdījuma tiesības tiek 

nodotas citai personai, 3 (triju) darbadienu laikā no gazificētā objekta īpašuma, valdījuma 

vai lietojuma tiesību maiņas paziņot sadales sistēmas operatoram par šo faktu, nosūtot ar 

jauno dabasgāzes lietotāju saskaņotu komercuzskaites mēraparāta rādījuma fiksācijas 

aktu. 

5.4. TIRGOTĀJAM ir tiesības: 

5.4.1. summas, kas saņemtas no LIETOTĀJA neatkarīgi no LIETOTĀJA norādītā 

maksājuma mērķa vispirms novirzīt neizpildīto maksājuma saistību par saņemto 

dabasgāzi dzēšanai; 

5.4.2. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā lūgt sistēmas operatoram 

pārtraukt dabasgāzes piegādi LIETOTĀJA gazificētajos objektos; 

5.4.3. pieprasīt LIETOTĀJAM iesniegt dokumentus, kas apliecina gazificētā objekta 

īpašuma, lietošanas vai valdījuma tiesības. 

5.5. TIRGOTĀJS apņemas: 

5.5.1. pārdot dabasgāzi LIETOTĀJAM nepieciešamajā daudzumā, kas nepārsniedz 

550 000 (pieci simti piecdesmit tūkstošus) normālkubikmetrus (vai atbilstoša apjoma 

MWh) dabasgāzes gadā, par LĪGUMĀ pielīgto cenu; 

5.5.2. noslēgt līgumus par LĪGUMA izpildei nepieciešamo sistēmas pakalpojumu 

nodrošināšanu LIETOTĀJAM un nodrošināt LĪGUMA izpildei nepieciešamo 

balansēšanas pakalpojumu; 

5.5.3. norēķināties ar sistēmas operatoriem par LĪGUMA izpildes nodrošināšanai 

LIETOTĀJAM sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem; 

5.5.4. 10 (desmit) darbadienu laikā pēc LIETOTĀJA rakstveida pretenzijas par izrakstīto 

rēķinu saņemšanas pārbaudīt rēķinu un pārbaudes rezultātus paziņot LIETOTĀJAM. 

5.6. PUSE ir atbildīga par tiešajiem zaudējumiem, kas tās vainas dēļ LĪGUMA neizpildes 

vai nepienācīgas izpildes rezultātā radušies otrai PUSEI. Ja PUSĒM rodas domstarpības 

par zaudējumu rašanās cēloni vai apjomu, PUSES vienojas par neatkarīga eksperta 

pieaicināšanu, kura pakalpojumus sedz vainīgā PUSE. 

5.7. Par LĪGUMA 4.5. punktā noteiktā maksājuma termiņa pārsniegšanu LIETOTĀJS 

maksā TIRGOTĀJAM līgumsodu 0.15% (piecpadsmit simtdaļas procenta) apmērā no 

laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 

10% (desmit procentu) no kavētā maksājuma summas. 

5.8. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un LĪGUMU, kas nav publiski 

pieejama, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos 

gadījumus. 

5.9. LĪGUMA 5.8. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA vai LĪGUMS 

izbeidzas citādi. 
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5.10. Ja LIETOTĀJS sniedz nepatiesu informāciju par īpašuma, lietošanas vai valdījuma 

tiesībām uz gazificēto objektu, tas sedz visus zaudējumus, kas nodarīti šādas informācijas 

sniegšanas rezultātā. 

5.11. TIRGOTĀJS nav atbildīgs, ja LIETOTĀJAM nav iespējams pārdot dabasgāzi 

sakarā ar to, ka sistēmas operators nesniedz LIETOTĀJAM sistēmas pakalpojumus no 

TIRGOTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ. 

6. NEPĀRVARAMA VARA 

6.1. PUSE nav atbildīga par LĪGUMĀ noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā 

radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt LĪGUMA slēgšanas brīdī, kā arī 

pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ 

(tālāk tekstā – nepārvaramas varas apstākļi).  

6.2. PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu 

dēļ, nekavējoties paziņo par to otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību 

atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

6.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā LĪGUMĀ noteikto saistību izpildes termiņš 

automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības 

laiku. 

6.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ 

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 

7. LIETOTĀJA SAISTĪBAS AR SISTĒMAS OPERATORU 

7.1. Parakstot LĪGUMU, LIETOTĀJS deleģē TIRGOTĀJU LIETOTĀJA vārdā 

norēķināties ar sistēmas operatoru par sistēmas pakalpojumiem un palīgpakalpojumiem. 

7.2. PUSES vienojas, ka maksa par LĪGUMA 7.1. punktā noteiktajiem pakalpojumiem 

tiek iekļauta LIETOTĀJAM iesniegtajā dabasgāzes rēķinā un samaksu par šiem 

pakalpojumiem LIETOTĀJS veic TIRGOTĀJAM vienlaicīgi ar apmaksu par saņemto 

dabasgāzi, pamatojoties uz TIRGOTĀJA šajā LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā izrakstītajiem 

rēķiniem. 

8. LĪGUMA IZBEIGŠANA 

8.1. LIETOTĀJS ir tiesīgs, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji 

atkāpties no LĪGUMA, par to vismaz 5 (piecas) darbadienas iepriekš rakstiski paziņojot 

TIRGOTĀJAM. LĪGUMS tiek izbeigts kalendārā mēneša pēdējā dienā vai dienā, kad 

sistēmas operators izbeidzis sistēmas pakalpojumu sniegšanu LIETOTĀJAM. 

8.2. TIRGOTĀJS ir tiesīgs izbeigt LĪGUMU un pieprasīt sadales sistēmas operatoram 

pārtraukt dabasgāzes piegādi, par to brīdinot LIETOTĀJU vismaz 5 (piecas) darbadienas 

iepriekš, ja: 

8.2.1. LIETOTĀJS nav LĪGUMĀ noteiktajā termiņā apmaksājis vairāk nekā vienu no 

TIRGOTĀJA izrakstītajiem rēķiniem, un šāda saistību neizpilde turpinās 21 (divdesmit 

vienu) kalendāro dienu pēc tam, kad TIRGOTĀJS par to rakstiski brīdinājis 

LIETOTĀJU; 

8.2.2. TIRGOTĀJS no sadales sistēmas operatora saņem informāciju par LIETOTĀJA 

tirgotāja maiņu. Šajā gadījumā TIRGOTĀJS paziņojumu par LĪGUMA izbeigšanu 

LIETOTĀJAM  nesūta. 
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8.3. TIRGOTĀJS ir tiesīgs, rakstiski par to paziņojot LIETOTĀJAM, izbeigt LĪGUMU 

tā daļā par kādu no LĪGUMA 1.1. punktā minētajiem gazificētajiem objektiem, ja ir 

kļuvis zināms, ka LIETOTĀJS ir zaudējis attiecīgā gazificētā objekta īpašuma, lietošanas 

vai valdījuma tiesības. 

8.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus, katrai no 

PUSĒM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot otrai 

PUSEI.  

8.5. LĪGUMA izbeigšanas gadījumā PUSES līdz LĪGUMA izbeigšanai veic savstarpējos 

norēķinus. 

9. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

9.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar LĪGUMU, PUSES risina savstarpēju 

pārrunu ceļā. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties pārrunu ceļā, 

izskata Latvijas Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

9.2. LĪGUMS uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

10.1. Operatīvie sakari par dabasgāzes apgādes režīma regulēšanu tiek uzturēti ar sadales 

sistēmas operatoru AS "Gaso" pa tīmekļa vietnē www.gaso.lv norādītajiem tālruņa 

numuriem vai ar sadales sistēmas operatora avārijas dienestu pa tālruni 114. 

10.2. LĪGUMA grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par LĪGUMA 

neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

10.3. LĪGUMA pielikums ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa. 

10.4. LĪGUMS uzrakstīts uz 8 (astoņām) lapām, t.sk. tā pielikums uz 3 (trijām) lapām, 

2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie LIETOTĀJA, bet otrs – pie 

TIRGOTĀJA. 

11. PUŠU REKVIZĪTI 

11.1. LIETOTĀJS – Latvijas Banka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, reģistrēta 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 

reģistrā ar Nr. LV 90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 

1750 5010 0, BIC LACBLV2X. 

11.2. TIRGOTĀJS – AS AJ Power Gas Daugavgrīvas ielā 21, Rīgā, LV-1048, reģistrēta 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 40203049079 un Latvijas 

Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar 

Nr. LV40203049079. Norēķinu konts [..] Nr. [..], BIC [..]. 

LIETOTĀJS TIRGOTĀJS 

 

 

 

 

(Personiskais paraksts) 

 

 

 

 

(Personiskais paraksts) 

2018. gada ___. __________ 2018. gada ___. __________ 

http://www.gaso.lv/
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Pielikums 

2018. gada ___. ___________ 

līgumam Nr. LB-07/2018/250 

(iepirkums LB/2018/25) 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. Atļautā maksimālā slodze Latvijas Bankas gazificētajos objektos: 

Nr.p.k. Gazificētā objekta adrese Atļautā maksimālā slodze 

1. Bezdelīgu iela 3, Rīga 148 nm
3
/h 

2. Poruka prospekts 12, Jūrmala 24.46 nm
3
/h 

3. Teātra iela 3, Liepāja 42 nm
3
/h 

2. Dabasgāzes faktiskais patēriņš Latvijas Bankas gazificētajos objektos 2017. gadā: 

Gazificētā objekta 

adrese 

Kopā 

2017. gadā 

nm3 

t.sk. pa mēnešiem nm3 

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris 

Bezdelīgu iela 3, 

Rīga 
175846 28642 24317 22482 18168 10323 6114 4552 3791 6451 13421 16666 20919 

Poruka prospekts 

12, Jūrmala 
35542 5015 4580 4203 3547 2500 855 1070 991 1164 3349 3711 4557 

Teātra iela 3, 

Liepāja 
37735 6189 4449 4278 4502 2659 946 365 497 1215 871 4564 7200 

KOPĀ 249123 39846 33346 30963 26217 15482 7915 5987 5279 8830 17641 24941 32676 
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3. Dabasgāzes patēriņa prognoze laika posmam no 2018. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 31. augustam dalījumā pa gazificētiem objektiem un mēnešiem: 

Gazificētā 

objekta adrese 

Kopā 

gada laikā 

nm3 

t.sk. pa mēnešiem nm3 

2018. gads 2019. gads 

Jū
li

js
 

A
u
g
u
st

s 

S
ep

te
m

b
ri

s 

O
k
to

b
ri

s 

N
o
v
em

b
ri

s 

D
ec

em
b
ri

s 

Ja
n
v
ār

is
 

F
eb

ru
ār

is
 

M
ar

ts
 

A
p
rī

li
s 

M
ai

js
 

Jū
n
ij

s 

Jū
li

js
 

A
u
g
u
st

s 

Bezdelīgu 

iela 3, Rīga 
181000 5000 6000 8000 18000 23000 24000 23000 18000 18000 15000 7000 5000 5000 6000 

Poruka 

prospekts 12, 

Jūrmala 

40000 1000 1000 1500 3500 4000 4500 7000 5000 4500 3000 2000 1000 1000 1000 

Teātra iela 3,  

Liepāja 
46300 600 400 1300 4100 5800 6000 7500 6000 6000 4200 2400 1000 600 400 

KOPĀ 267300 6600 7400 10800 25600 32800 34500 37500 29000 28500 22200 11400 7000 6600 7400 
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4. Piemērs, kurā parādīts, kā iegūst Gaspoolfm cenu 2018. gada martam. 

 
  


