Dabasgāzes tirdzniecības līgums Nr. LG00239844
Rīgā,

2018.gada 25. septembrī

Akciju sabiedrība „Latvijas Gāze”, vienotais reģistrācijas Nr.40003000642, PVN reģ. Nr.LV40003000642,
juridiskā adrese Vagonu ielā 20, Rīgā, LV–1009, turpmāk – Tirgotājs, tās Tirdzniecības departamenta vadītāja Egīla Lapsaļa
un Tirdzniecības departamenta Korporatīvo klientu apkalpošanas daļas vadītājas Agneses Grīnbergas personā, kuri rīkojas
saskaņā ar 2018.gada 4.janvāra komercpilnvaru Nr.7 un 2017.gada 15.decembra komercpilnvaru Nr.393, no vienas puses, un
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, vienotais reģistrācijas
Nr. 50003342481, juridiskā adrese Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005, turpmāk – Lietotājs, tās Valdes priekšsēdētāja p. i. Irinas
Starkovas personā, kura rīkojas uz Statūtu pamata, un valdes pilnvarojumu (valdes 11.09.2018. sēdes protokols Nr. 13;
2.6.lēmums), no vienas puses,
turpmāk abi kopā saukti Puses vai katrs atsevišķi – Puse,
ievērojot, ka:
(a) pamatojoties uz Lietotāja rīkotā iepirkuma “Dabasgāzes iegāde” (iepirkuma identifikācijas numurs RPNC/2018/17)
rezultātiem, Tirgotājs ir ieguvis tiesības noslēgt šo līgumu;
(b) Tirgotājs pēc Lietotāja pieprasījuma ir apņēmies garantēt Lietotājam saskaņā ar šo līgumu Lietotāja pieprasītā
dabasgāzes daudzuma pārdošanu un šajā līgumā Tirgotājam pielīgto saistību izpildei iegādājas visu šī līguma
ietvaros Lietotāja pieprasīto dabasgāzes daudzumu,
vienojas noslēgt šādu Dabasgāzes tirdzniecības līgumu (turpmāk – Līgums):
1.
Līguma priekšmets
1.1. Tirgotājs saskaņā ar Līguma noteikumiem pārdod, bet Lietotājs pērk dabasgāzi un samaksā par to.
1.2. Tirgotājs pārdod un Lietotājs pērk dabasgāzi šādos Lietotāja gazificētajos objektos (turpmāk – Gazificētie objekti):
- Aptiekas ielā 7/9, Rīgā, LV-1005 ar Lietotājam atļauto maksimālo slodzi 10 nm3/h;
- Laktas ielā 6, Rīgā, LV-1013 ar Lietotājam atļauto maksimālo slodzi 44.4 nm3/h;
- Veldres ielā 1A, Rīgā, LV-1064 ar Lietotājam atļauto maksimālo slodzi 40 nm3/h.
1.3. Dabasgāzes īpašuma tiesību nodošana notiek uz Lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas piederības robežas.
2.
Sistēmas pakalpojumi
Tirgotājs atbilstoši normatīvajiem aktiem noslēdz nepieciešamos līgumus, kas saistīti ar sistēmas pakalpojumu
(dabasgāzes uzglabāšanas, pārvades un sadales sistēmas pakalpojumu) un balansēšanas pakalpojuma nodrošināšanu
Lietotājam, kā arī ir pilnvarots saņemt no sistēmas operatoriem un sniegt sistēmas operatoriem visu Līguma izpildei
nepieciešamo informāciju.
2.2. Dabasgāzes piegādi Lietotājam Gazificētajos objektos līdz dabasgāzes apgādes sistēmas piederības robežai atļautās
maksimālās slodzes robežās nodrošina sadales sistēmas operators normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2.3. Lietotājam ir saistošas normatīvajos aktos paredzētās un sadales sistēmas operatora izstrādātajā un tā tīmekļa vietnē
publicētajā kārtībā noteiktās dabasgāzes apgādes sistēmas lietošanas un sistēmas pakalpojumu izmantošanas prasības.
2.4. Lietotājam ir pienākums nepārsniegt Gazificētajos objektos atļauto maksimālo slodzi. Atļautā maksimālā slodze var
tikt palielināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc tam, kad Līgumā izdarīti attiecīgi grozījumi.
2.1.

3.
Dabasgāzes cena un maksa par sistēmas pakalpojumiem
3.1. Dabasgāzes tirdzniecības periodā 2018. gada 1.oktobra līdz 2019. gada 30.septembrim Līguma 1.2.punktā norādītajos
gazificētajos objektos Tirgotājs pārdod un Lietotājs pērk par fiksētu dabasgāzes cenu, kas ir nemainīga visā Līguma
darbības laikā: 0.02003 EUR/kWh bez PVN.
3.2. Papildus Lietotājs samaksā Tirgotājam par Lietotājam sniegtajiem dabasgāzes sadales sistēmas un pārvades
sistēmas pakalpojumiem, kā arī uzglabāšanas pakalpojumiem – atbilstoši grupētās jaudas produktam. Lietotājam ir
pienākums samaksāt arī normatīvajos aktos noteiktos nodokļus dabasgāzei, sistēmas un citiem pakalpojumiem.
4.
Saņemtās dabasgāzes uzskaite un norēķinu kārtība
4.1. 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
sadales sistēmas pakalpojumu izmantošanas kārtībā.
4.2. Maksu par saņemto dabasgāzi Tirgotājs aprēķina, ņemot vērā sistēmas operatora sniegtos aprēķinus par dabasgāzes
patēriņu Gazificētajos objektos un saskaņā ar Līguma 3.1.punktu pielīgto dabasgāzes cenu.
4.3. Maksu par Lietotāja saņemtajiem sistēmas pakalpojumiem aprēķina, pamatojoties uz dabasgāzes patēriņu
Gazificētajos objektos un ņemot vērā Enerģētikas likumā noteiktā kārtībā apstiprinātos un dabasgāzes saņemšanas brīdī
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spēkā esošos sistēmas pakalpojumu tarifus. Informācija par spēkā esošajiem tarifiem pieejama sistēmas operatoru
tīmekļa vietnēs un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas tīmekļa vietnē www.sprk.gov.lv.
4.4. Tirgotājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas no sadales sistēmas operatora par Lietotāja saņemto
dabasgāzes daudzumu, uz rēķina saņemšanas adresi rekini@rpnc.lv nosūta Lietotājam elektroniski sagatavotu rēķinu.
Personas, kura izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tās unikālu elektronisko apliecinājuma kodu
(autorizāciju), kas identificē rēķina izrakstītāju un nodrošina dokumenta autentiskumu.
4.5. Lietotājam ir pienākums veikt samaksu par pārskata mēnesī saņemto dabasgāzi un sistēmas pakalpojumiem līdz
nākamā mēneša 10.datumam, naudu pārskaitot, uz kādu no Tirgotāja izrakstītajā rēķinā norādītajiem norēķinu kontiem.
Par samaksas datumu tiek uzskatīts datums, kad nauda ieskaitīta Tirgotāja norēķinu kontā. Izdevumus par naudas
pārskaitīšanu sedz Lietotājs.
5.
Pušu pienākumi un tiesības
5.1. Pusēm ir saistošas visas normatīvajos aktos Tirgotājam un Lietotājam paredzētās tiesības un pienākumi, ciktāl
Līgumā nav noteikts citādi.
5.2. Tirgotāja pienākumi:
5.2.1.
pārdot dabasgāzi Lietotājam tam nepieciešamajā daudzumā par Līgumā 3.1. punktā pielīgto dabasgāzes
cenu;
5.2.2.
noslēgt līgumus par Līguma izpildei nepieciešamo sistēmas pakalpojumu nodrošināšanu Lietotājam un
nodrošināt Līguma izpildei nepieciešamo balansēšanas pakalpojumu;
5.2.3.
norēķināties ar sistēmas operatoriem par Līguma izpildes nodrošināšanai Lietotājam sniegtajiem sistēmas
pakalpojumiem;
5.2.4.
10 (desmit) darba dienu laikā pēc Lietotāja rakstveida pretenzijas par izrakstīto rēķinu saņemšanas
pārbaudīt rēķinu un pārbaudes rezultātus paziņot Lietotājam;
5.2.5.
vismaz sešas nedēļas pirms Līguma termiņa beigām uz rēķina saņemšanas adresi nosūtīt Lietotājam
atgādinājumu par Līguma termiņa beigām;
5.2.6.
Tirgotāja Klientu portālā informēt Lietotāju par reorganizāciju, juridiskās adreses, kontaktinformācijas
un citu Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu;
5.2.7.
atzīt sev par saistošām savas un Lietotāja veiktās darbības Tirgotāja Klientu portālā.
5.3. Lietotāja pienākumi:
5.3.1.
pilnā apjomā Līgumā pielīgtajā termiņā samaksāt Tirgotāja izrakstītos rēķinus;
5.3.2.
nekavējoties sazināties un rakstveidā informēt Tirgotāju, ja līdz mēneša 8.datumam nav saņemts rēķins
par iepriekšējā mēnesī saņemto dabasgāzi un sistēmas pakalpojumiem.
5.3.3.
reģistrēties Tirgotāja Klientu portālā, ievērot tā lietošanas noteikumus, un atzīt sev par saistošām
Tirgotāja Klientu portālā veiktās darbības un norādīt pieprasīto kontaktinformāciju saziņai ar Lietotāju
grāmatvedības, tehniskos un citos jautājumos;
5.3.4.
Gazificētajos objektos izmantot dabasgāzi tikai kā kurināmo vai izmantošanas veida maiņu paziņot
Tirgotājam;
5.3.5.
rakstveidā informēt Tirgotāju par reorganizāciju, juridiskās adreses, kontaktinformācijas un citu Līguma
izpildei būtisko rekvizītu vai informācijas par Gazificētajiem objektiem un to juridiskā statusa (īpašumā,
lietojumā vai valdījumā) maiņu ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pirms attiecīgajām izmaiņām.
5.4. Tirgotāja tiesības:
5.4.1.
no summām, kas saņemtas Lietotāja rēķinu apmaksai vispirms ieskaitīt nokavējuma procentu un citu
blakus saistību dzēšanai, tai skaitā, dzēšot izdevumus, kas radušies saistībā ar parādu piedziņu;
5.4.2.
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā lūgt sistēmas operatoram pārtraukt dabasgāzes piegādi
Gazificētajos objektos.
5.5. Lietotāja tiesības:
5.5.1.
veikt avansa maksājumus par dabasgāzi un sistēmas pakalpojumiem. Dabasgāzes cenas vai maksas par
sistēmas pakalpojumiem izmaiņu gadījumā, avansā veiktajiem maksājumiem tiek veikts pārrēķins atbilstoši
cenai dabasgāzes saņemšanas brīdī;
5.5.2.
pēc pieprasījuma saņemt no Tirgotāja normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas saistīta ar dabasgāzes
pārdošanu Lietotājam;
5.5.3.
iesniegt Tirgotājam rakstveida pretenziju par izrakstīto rēķinu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no rēķina
izrakstīšanas dienas.
6.
Pušu atbildība
6.1. Rēķina apmaksas kavējuma gadījumā Lietotājam ir pienākums samaksāt Tirgotājam nokavējuma procentus 0.05%
(nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no nesamaksātās rēķina summas par katru kavējuma dienu.
6.2. Puses ir atbildīgas viena otrai par tiešajiem zaudējumiem, kas tās vainas dēļ Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes
dēļ radušies otrai Pusei, ja Līgumā nav noteikts citādi.
6.3. Tirgotājs nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi, ja tas nav varējis pārdot dabasgāzi Lietotājam saistībā ar
sistēmas operatoru nesniegtu sistēmas pakalpojumu Lietotājam no Tirgotāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
6.4. Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, kuru izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi (force
majeure). Nepārvaramas varas apstāklis Līguma izpratnē ir šķērslis, kas Pusēm Līguma slēgšanas laikā nebija zināms,
kas radies ārpus ietekmētās Puses kontroles un neļauj tai pildīt savas Līgumā noteiktās saistības un kuru Puse nevar
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novērst. Šādi apstākļi cita starpā ietver dabasgāzes transportēšanas sistēmas avārijas gadījums, stihiskas nelaimes,
revolūcijas un citādas masu nekārtības, ugunsgrēkus, plūdus un normatīvo aktu grozījumus. Atbrīvošana no atbildības
ir attiecināma tikai uz to periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas apstākļi.
6.5. Puse, kura nevar izpildīt savas saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, rakstveidā informē otru Pusi 3 (trīs) darba
dienu laikā pēc nepārvaramās varas apstākļu iestāšanās, paziņojumam pievieno izziņu, ko izsniegušas kompetentas
iestādes un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts, attiecīgā
Puse nevar atbrīvoties no atbildības par saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
7.
Līguma grozīšana un termiņa pagarināšana
7.1. Ja vien Līgumā nav noteikts citādi, Līgumu var grozīt un papildināt pēc Pušu rakstveida vienošanās, kas pievienojama
Līgumam kā pielikums un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.2. Ja Līguma darbības laikā Lietotājs vēlas pirkt dabasgāzi no cita dabasgāzes tirgotāja, Puses rakstveidā vienojas par
dabasgāzes piegādes grafiku saskaņošanu, balansatbildību attiecībā uz cita dabasgāzes tirgotāja veiktajām dabasgāzes
piegādēm, kā arī kārtību, kādā tiks veikti Lietotāja norēķini par Lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas nebalansu.
8.
Līguma termiņš un tā pirmstermiņa izbeigšana
8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz 2019.gada 30.septembrim vai līdz Lietotāja
paziņojumam par Līguma izbeigšanu saskaņā ar Līguma 8.4.punktu, skatoties, kurš no šim termiņiem iestājas ātrāk.
8.2. Līgumu pirms termiņa var izbeigt Pusēm rakstveidā vienojoties.
8.3. Līgumu var izbeigt arī attiecībā uz kādu no Gazificētajiem objektiem, atstājot to spēkā attiecībā uz pārējiem
Gazificētajiem objektiem. Līguma izbeigšana vai spēkā neesamība attiecībā uz kādu no Gazificētajiem objektiem
neietekmē tā spēkā esamību attiecībā uz citiem Gazificētajiem objektiem.
8.4. Lietotājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, par to vismaz 5 (piecas) darba
dienas iepriekš rakstveidā paziņojot Tirgotājam, ja atbilstoši Iepirkuma “Dabasgāzes iegāde”, ID Nr. RPNC/2018/17
nolikuma prasībām paredzamā līgumcena sasniedz 35 000.00 (bez PVN), t.i. dabasgāzes cena, neieskaitot sistēmas
pakalpojuma izmaksas un akcīzes nodokli. Līgums uzskatāms par izbeigtu tā kalendārā mēneša pēdējā dienā, kuru
Lietotājs norādījis savā paziņojumā vai ar dienu, kad sistēmas operators izbeidzis sistēmas pakalpojumu sniegšanu
Lietotājam.
8.5. Lietotājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, par to vismaz 5 (piecas) darba
dienas iepriekš rakstveidā paziņojot Tirgotājam. Līgums uzskatāms par izbeigtu tā kalendārā mēneša pēdējā dienā, vai
ar dienu, kad sistēmas operators izbeidzis sistēmas pakalpojumu sniegšanu Lietotājam.
8.6. Tirgotājam ir tiesības jebkurā laikā izbeigt Līgumu par to vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstveidā brīdinot
Lietotāju, ja:
8.6.1. Lietotājs normatīvajos aktos vai Līgumā noteiktajā kārtībā vai termiņos nenorēķinās par saņemto dabasgāzi
vai sistēmas pakalpojumiem, neveic citus ar Līguma izpildi saistītus maksājumus, nav samaksājis
priekšapmaksu vai nav iemaksājis vai atjaunojis drošības depozītu, ja Lietotājam tāds ir bijis noteikts;
8.6.2. Tirgotājs no sadales sistēmas operatora saņem informāciju par Lietotāja tirgotāja maiņu. Šajā gadījumā
Tirgotājs paziņojumu par Līguma izbeigšanu Lietotājam nesūta;
8.6.3. ja Tirgotājam ir kļuvis zināms, ka Lietotājs ir zaudējis kāda Gazificētā objekta īpašuma, lietošanas vai
valdījuma tiesības. Līgums tiek izbeigts tikai attiecībā uz konkrēto Gazificēto objektu;
8.6.4. citos gadījumos, kad to paredz normatīvie akti.
8.7. Jebkurā no gadījumiem, kad Līgums attiecībā uz konkrēto Gazificēto objektu tiek izbeigts pamatojoties uz Līguma 8.2.,
8.3., 8.4., 8.5. vai 8.6. punktu, Lietotājam ir pienākums:
8.7.1. sadales sistēmas operatora noteiktajā kārtībā paziņot sadales sistēmas operatoram komercuzskaites mēraparātu
rādījumus Līguma izbeigšanas dienā;
8.7.2. Tirgotāja rēķinā norādītajā termiņā veikt galīgo norēķinu par saņemto dabasgāzi, sistēmas pakalpojumiem un
citiem pakalpojumiem;
8.7.3. Tirgotāja rēķinā norādītajā termiņā veikt citus ar Līguma izpildi saistītos maksājumus.
9.
Paziņojumi
9.1. Gadījumos, kad Līgumā nav noteikts citādi, visi paziņojumi, apstiprinājumi, pretenzijas, lūgumi, brīdinājumi un cita
veida saziņa noformējama rakstveidā un nosūtāma adresātam uz juridisko adresi, ja Lietotājs Tirgotāja Klientu portālā
nav norādījis citu korespondences adresi.
9.2. Tirgotāja Klientu portālā publicētie rēķini, paziņojumi, lūgumi, pretenzijas, pieprasījumi, brīdinājumi vai cita veida
saziņa Līguma ietvaros ir Lietotājam saistoši un līdzvērtīgi rakstveidā noformētiem un nosūtītiem ierakstītā sūtījumā.
9.3. Ja Lietotājs vēlas mainīt rēķina saņemšanas e-pasta adresi, rēķina saņemšanas pasta adresi mainīt uz e-pasta adresi vai
otrādi, Lietotājs šādas izmaiņas var reģistrēt Tirgotāja Klientu portālā. Šādas izmaiņas Līguma noteikumos stājas
spēkā, kad Tirgotājs izraksta un nosūta Lietotājam rēķinu atbilstoši Lietotāja pieteiktajām izmaiņām, ja Tirgotājs no
Lietotāja nav saņēmis pretenziju par rēķina nesaņemšanu Līguma 5.3.2.punktā noteiktajā kārtībā.
9.4. Operatīvie sakari par dabasgāzes apgādes režīma regulēšanu tiek uzturēti ar sadales sistēmas operatora dispečeriem pa
sadales sistēmas operatora tīmekļa vietnē norādītajiem tālruņa numuriem vai ar sadales sistēmas operatora avārijas
dienestu pa tālruni 114.
9.5. Tirgotājs vienu reizi gadā nosūta Lietotājam savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu, kura autentiskums apliecināts
Līguma 4.4.punktā paredzētajā kārtībā, un kuru Lietotājs 10 (desmit) dienu laikā paraksta un vienu parakstītu
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eksemplāru atsūta Tirgotājam vai iesniedz Tirgotājam motivētus iebildumus. Ja Lietotājs 10 (desmit) dienu laikā no
akta saņemšanas dienas neatsūta Tirgotājam parakstītu akta eksemplāru vai motivētus iebildumus, Puses aktā uzrādīto
summu uzskata par pareizu.
9.6. Pušu elektroniski sūtītie dokumenti (tajā skaitā, Tirgotāja rēķini) uzskatāmi par saņemtiem nākamajā dienā no to
nosūtīšanas uz Pušu norādīto e-pasta adresi. Ja dokuments tiek sūtīts pa pastu, uzskatāms, ka tas ir saņemts piektajā
dienā no tā nodošanas nosūtīšanai. Visus paziņojumus, kurus Puses viena otrai nosūta ierakstītā sūtījumā, Puses uzskata
par saņemtiem otrajā dienā no to nodošanas nosūtīšanai.
10. Konfidencialitāte
10.1. Puses apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas Līguma noteikumus
vai citu Līguma izpildes gaitā iegūtu informāciju, izņemot gadījumus, kad atbilstoši apkopota informācija tiek sniegta
tirgus darbības nodrošināšanai, rēķinu izrakstīšanai, kredītu kontrolei, parādu piedziņai, kā arī citos gadījumos, kad
informācijas izpaušanu pieprasa vai pieļauj piemērojamie tiesību akti. Konfidencialitātes klauzula nav piemērojama,
lai nodrošinātu Lietotāja maksātspējas un saistību izpildes monitoringu, Lietotāja datu nodošanu trešajām personām
Lietotāja kavēto maksājumu iekasēšanai un iespējamai datu ievietošanai datu bāzēs vai citu Līgumā pielīgto saistību
izpildes nodrošināšanai.
10.2. Līguma izpratnē par trešo personu uzskatāmi arī Pušu darbinieki, kuriem to darba apraksta un veicamo pienākumu
ietvaros normāli nebūtu piekļuves tādiem dokumentiem kā Līgums.
10.3. Lietotāja personas datus Tirgotājs ir tiesīgs apstrādāt ar mērķi realizēt Līgumu, piedāvāt un sniegt pakalpojumus,
realizēt un aizsargāt Tirgotāja tiesības un tiesiskās intereses Līguma saistību izpildei, izpildīt normatīvajos aktos
noteiktos pienākumus, bet Lietotāja saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā Tirgotājs ir tiesīgs personas
datus nodot kredītinformācijas birojiem un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem kavēto maksājumu iekasēšanai
un iespējamai datu ievietošanai publiskajās datu bāzēs. Izdevumus, kas rodas Tirgotājam saistībā ar parāda atgūšanu,
sedz Lietotājs. Parakstot Līgumu, Lietotājs apzinās, ka gadījumos, kad Lietotājs nav Gazificētā objekta īpašnieks,
Tirgotājam pēc pieprasījuma ir tiesības nodot Lietotāja personas datus attiecīgā Gazificētā objekta īpašniekam, lai tas
varētu realizēt savas kā Gazificētā objekta īpašnieka leģitīmās intereses.
10.4. Lietotājs, parakstot Līgumu, piešķir Tirgotājam tiesības pieprasīt un saņemt no trešajām personām Lietotāja datus
tādā apjomā, kā tas ir nepieciešams Līguma izpildei.
10.5. Puses apzinās, ka Līguma izpildes ietvaros var rasties nepieciešamība savstarpēji apmainīties ar informāciju, kas satur
personas datus (piemēram, Pušu pārstāvju un/vai kontaktpersonu identificējošā un kontaktinformācija). Šādā
gadījumā katra no Pusēm ir uzskatāma par patstāvīgu pārzini savā rīcībā esošu datu apstrādei, tā apņemas datus
apstrādāt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un otrai Pusei dati tiek nodoti Pušu leģitīmu interešu
ietvaros, lai nodrošinātu Līguma kvalitatīvu izpildi, izpildītu normatīvo aktu prasības vai realizētu citas leģitīmas
attiecīgās Puses intereses.
10.6. Puse, kura nodod kādas personas datus otrai Pusei, apņemas informēt šo personu (piemēram, kura norādīta kā
kontaktpersona vai pārstāvis) par:
10.6.1. to, ka tās personas dati ir tikuši apstrādāti;
10.6.2. otras Puses nosaukumu, kontaktinformāciju un mērķiem, kādiem nodotie dati varētu tikt izmantoti, t.i.,
Līguma saistību izpildei vai leģitīmu interešu realizēšanai;
10.6.3. iespēju vērsties pie attiecīgās Puses, lai iegūtu papildu informāciju vai realizētu savas kā datu subjekta tiesības.
10.7. Tirgotājs norāda, ka Lietotāja pārstāvji un kontaktpersonas var iepazīties ar “AS “Latvijas Gāze” Personas datu
apstrādes paziņojumu klientiem, sadarbības partneriem, apmeklētājiem un citām saistītām personām” Tirgotāja
tīmekļa vietnē www.lg.lv un informē, ka šis paziņojums var tikt vienpusēji mainīts no Tirgotāja puses un aktuālā
paziņojuma redakcija tiks izvietota Tirgotāja tīmekļa vietnē www.lg.lv.
11. Citi noteikumi
11.1. Pušu attiecības, kuras nav atrunātas Līgumā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
11.2. Ja pēc Līguma spēkā stāšanās tiek pieņemti normatīvie akti, kas varētu nonākt pretrunā ar Līgumā pielīgto, Puses ievēro
Līgumā pielīgtās saistības, ciktāl tās nenonāk pretrunā normatīvajiem aktiem, vienlaikus līgumiskajām attiecībām
piemērojot normatīvo aktu regulējumu.
11.3. 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 aizvietos ar spēkā esošu vai
izpildāmu noteikumu, kas dod līdzīgu rezultātu un kas atbilst Pušu gribai Līguma parakstīšanas brīdī, un kas pēc savām
ekonomiskajām sekām būs maksimāli ekvivalents spēkā neesošajam vai neizpildāmajam noteikumam.
11.4. Parakstot Līgumu, Lietotājs apliecina, ka viņam ir īpašuma, lietošanas vai valdījuma tiesības uz Gazificētajiem
objektiem un uzrāda Tirgotājam šo tiesību apliecinošus dokumentus.
11.5. Līgums tiek parakstīts divos vienādos eksemplāros. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Katrai Pusei tiek
izsniegts viens Līguma eksemplārs.
12. Strīdu izšķiršana
12.1. Visas pretenzijas un jautājumi, kas saistīti ar dabasgāzes tirdzniecību, tiek risināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Lietotājam ir tiesības iesniegt pretenzijas un jautājumus Tirgotājam, sazinoties ar Tirgotāja atbildīgo personu par
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Līgumu, nosūtot rakstisku iesniegumu uz Tirgotāja juridisko adresi vai ierodoties klātienē Tirgotāja klientu
apkalpošanas centros. Tirgotājs izvērtē saņemto informāciju un sniedz atbildi Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
12.2. Visi strīdi, kas radušies Līguma darbības gaitā un netiek atrisināti savstarpēji vienojoties, tiek izšķirti Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā.
13.

Kontaktinformācija un Pušu paraksti

TIRGOTĀJS
Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze”
Vien. reģ. Nr. 40003000642
Juridiskā adrese: Vagonu ielā 20, Rīgā, LV-1009

LIETOTĀJS
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Vien. reģ. Nr. 50003342481
Juridiskā adrese: Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005

Kontaktinformācija:
Atbildīgais par Līgumu: Kristīne Konstantinoviča
Tālr.: +371 67369146
E-pasta adrese: kristine.konstantinovica@lg.lv
Tīmekļa vietne: www.lg.lv
Klientu portāls: https://e-pakalpojumi.dabasgaze.lv

Kontaktinformācija:
Atbildīgais par Līgumu: Andris Žukovskis
Tālr. +371 67080168; + 371 26385168
e-pasts: andris.zukovskis@rpnc.lv

Informācija par sadales sistēmas operatoru:
Akciju sabiedrība “Gaso”
Vien. reģ. Nr. 40203108921
Juridiskā adrese: Vagonu ielā 20, Rīgā, LV-1009
Kontaktu centra tālrunis: 155
Avārijas dienesta tālrunis: 114
Tirdzniecības departamenta vadītājs

Valdes priekšsēdētāja p. i.

___________________ Egīls Lapsalis

___________________ Irina Starkova

Tirdzniecības departamenta
Korporatīvo klientu apkalpošanas daļas vadītāja
___________________ Agnese Grīnberga
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