
LĪGUMS Nr. GPP 2015/4 

c.Sprūževa, Griškānu  pagasts                                                                              2016.gada 19.janvārī 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas propāna gāze”, turpmāk līguma tekstā saukta "Pārdevējs", 

Latgales reģionālās pārvaldes direktora personā, kurš darbojas uz  pamata, no vienas puses un 

Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvalde, turpmāk saukts „Pircējs”, pārvaldes vadītāja  

personā, kas  darbojas uz Rēzeknes novada domes nolikuma pamata,  no otras puses, bet kopā līgumslēdzējas 

puses līguma tekstā sauktas arī "Puses" noslēdza šo līgumu par: 

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. Pārdevējs apņemas piegādāt un pārdot Pircēja pieprasīto un Pārdevēja akceptēto sašķidrinātās naftas gāzes 

daudzumu (turpmāk līgumā Gāzi) visu līguma darbības laiku, kā arī ar saviem materiāliem un darba rīkiem veikt 

gāzes uzglabāšanas pazemes tvertnes un gāzes vada tehnisko apkopi (turpmāk tekstā – Iekārtas), bet Pircējs 

apņemas saņemt Gāzi un Iekārtu apkopes pakalpojumu un veikt apmaksu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. 

1.2. Līgums tiek slēgts publiskā iepirkuma „Kurināmā-sašķidrinātās naftas gāzes piegāde Griškānu pagasta 

pārvaldes Zarečnajas skolas apkurei 2016.-2018.gadam”  Nr. GPP 2015/4 ietvaros un Griškānu pagasta 

pārvaldes Iepirkuma komisijas 2016.gada 15.janvār piedāvājumu atbilstības pārbaudes lēmuma 12.punktu, 

2. Līguma cena un apmaksas kārtība 

 

2.1. Gāzes cena ir EUR 1,540 bez PVN  par m3 Gāzes, Iekārtu tehniskās apkopes cena ir EUR 7,54 par vienu 

apkopi. 

2.2. Gāzes daudzums līguma ietvaros ir līdz 27000 m3  pēc nepieciešamības. Gāzes piegāde notiks pakāpeniski 

visā līguma darbības laikā. Apkopju skaits trijos gados sastāda 36 apkopes. 

2.3. Pircējs, lai nodrošinātu Gāzes piegādi, uztur gāzes apgādes tīklus, kas ietver gāzes tvertni, tās apsaisti, gāzes 

vadus līdz apkuramajai ēkai un gāzes patēriņa uzskaites skaitītāju. 

2.4. Gāze tiek piegādāta Pircēja virszemes tvertnē ar 9,15 m3 tilpumu un tvertnes reģistrācijas numuru 

5S1019224 un kura atrodas: Zarečnajas pamatskola, Punduri, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads. 

2.5. Patērētās Gāzes daudzums tiek noteikts saskaņā ar skaitītāja rādījumiem. Nolasījumi tiek veikti katra 

mēneša pirmajā datumā līdz plkst. 1200. Skaitītāja rādījumi, patērētas gāzes daudzums un summa apmaksai tiek 

fiksēti aktā. Aktu paraksta Pircēja pārstāvis un Pārdevēja pārstāvis. Uz apstiprinātā akta pamata Pircējs veic 

apmaksu par patērēto gāzes daudzumu, ar ko daļēji apmaksā izrakstīto pavadzīmi. 

2.6. Summa par attiecīgajā kalendārajā mēnesī piegādāto Gāzi jāapmaksā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc akta un 

rēķina izrakstīšanas.  

2.7. Pircējs ir atbildīgs par minētā skaitītāja atbilstību normatīvo aktu prasībām, noteikto skaitītāja pārbaužu 

ievērošanu. Pircējs uzrāda Pārdevējam skaitītāja pārbaudes akta kopiju, kura ir derīga līguma darbības laikā. 

Pircējs atbild par tvertnes un gāzesvada tehnisko stāvokli. Gadījumā, ja Pircēja vainas dēļ notiks gāzes noplūde, 

Pircējs pilnā mērā apmaksās gāzi, kas bija viņam piegādāta atbilstoši pavadzīmē uzrādītajam daudzumam. 

2.8. Gadījumā, ja Pircējs nokavēs patērētās gāzes apmaksu vairāk par 5 (pieci) kalendāra dienām, Pārdevējs ir 

tiesīgs pārtraukt gāzes padevi, kā arī izņemt nepatērēto gāzes atlikumu no tvertnes. Visas gāzes pārliešanas 

izmaksas apmaksā Pircējs. 

2.9. Par Iekārtu pieņemšanu apkopē tiek parakstīts akts. 

2.10. Pārdevējs noplombē Iekārtu, kad tā tiek pieņemta apkopē, kā arī pēc katras gāzes iepildīšanas reizes. 

Pircēja pienākums ir nodrošināt, lai plomba tiktu saglabāta un nebūtu bojāta. Ja plomba ir bojāta vai norauta, 

Pircējam ir pienākums par to nekavējoties ziņot Pārdevējam. Plomba apliecina, ka tvertne nav tikusi atvērta, ka 

tvertnē nav iepildīta cita piegādātāja gāze, bet tās bojājums vai noraušana apliecina, ka tvertne tikusi atvērta un 

tvertnē iepildīta cita piegādātāja gāze, ja vien citi nepārprotami apstākļi neliecina par pretējo (šādi apstākļi var 

būt patēriņa atbilstība vidējam iepriekšēja lietošanas perioda patēriņam). Pārdevējs nenes atbildību par sekām, 

kas radušās Pircējam, ja plomba ir bojāta vai norauta.  

3. Gāzes saņemšanas noteikumi 

 

3.1. Pircējs par plānoto Gāzes saņemšanu, norādot saņemšanas datumu un Gāzes daudzumu, paziņo Pārdevējam 

vismaz  trīs darba dienas pirms vēlamā Gāzes saņemšanas laika pa telefonu  ____________.  
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3.2. Gāzes piegādi un tās pieņemšanu apliecina Pircēja paraksts uz Pārdevēja izsniegtas pavadzīmes. 

3.3. Gāzes piegāde Pircējam notiek darba laikā no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00. Brīvdienās un svētku dienās 

gāzes piegāde nav iespējama. 

3.4. Nodotās Gāzes daudzumu nosaka pēc svara. 

3.5. Gāze tiek nodota Pircējam tā objektā, adrese - Zarečnajas pamatskola, Punduri, Griškānu pagasts, 

Rēzeknes novads, LV-4641. 

3.6. Gadījumā, ja Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies par Gāzes piegādes laiku un vietu, bet šajā laikā un vietā 

Pircējs vai Pircēja Gāzes saņemšanai pilnvarota persona neatrodas vai Gāzes saņemšana nav iespējama Pircēja 

vainas dēļ, Pārdevējam ir tiesības neveikt Gāzes piegādi, ja Puses nav vienojušās par citu. Par visiem 

zaudējumiem, kas radušies Pircējam augstāk minētajā gadījumā atbildīgs ir Pircējs. Bez tam Pircējs šai 

gadījumā 5 (piecu) dienu laikā no atbilstoša rēķina saņemšanas apmaksā Pārdevējam Gāzes piegādes 

izdevumus, kas ir EUR 1.00 par km, PVN 21% EUR 0.21, ( no Akcīzes preču noliktavas līdz Pircēja objektam 

un atpakaļ).  

3.6. Pirms pirmās gāzes ieliešanas Pārdevējs noplombē tvertni un skaitītāju. Ja tiek konstatēts tvertnes plombu 

bojājums, viena puse otrai par to nekavējoties paziņo.  

3.7. Pārdevējam ir tiesības pieprasīt un Pircējam ir pienākums pēc Pārdevēja pieprasījuma noformēt mērījumu 

salīdzināšanas aktu. Šādā gadījumā Pircējam jānodrošina Pircēja atbildīgās personas klātbūtne mērījumu 

nolasīšanā. Atbildīgajai personai jāpaziņo par mērījumu salīdzināšanu ne vēlāk kā vienu darba dienu iepriekš. Ja 

pēc šāda paziņojuma saņemšanas Pircējs nav pilnvarojuši pārstāvi akta parakstīšanai, Pārdevējs ir tiesīgs 

vienpusēji sastādīt un parakstīt salīdzināšanas aktu. 

3.8. Līguma darbības beigās, pamatojoties uz aktu par savstarpēju norēķinu, Pārdevējs ir tiesīgs izņemt no 

Pircēja tvertnes nepatērēto gāzes atlikumu, atstājot ne mazāk kā 20% gāzes tvertnē, par ko tiks sastādīts akts un 

tiks veikta pēdējās izrakstītās pavadzīmes korekcija. Šo gāzes atsūknēšanu Pārdevējs veic par saviem līdzekļiem. 

 

4. Pušu tiesības un pienākumi Iekārtu apkopei. 

4.1. Pārdevējs apņemas kvalitatīvi veikt Iekārtu apkopi, ievērojot normatīvos aktus un atbilstoši iepirkuma 

procedūras tehniskajai specifikācijai par apkopes veicamajiem darbiem. Pārdevējs norīko atbilstošas 

kvalifikācijas speciālistu, kas atbildīgs par Iekārtu tehnisko stāvokli, to drošu lietošanu un apkopi. Atbildīgais 

speciālists sastāda aktu par veiktajiem darbiem un vienu eksemplāru nodod Pircējam. 

4.2. Pārdevēja pienākums ir paziņot Pircējam par darbu izpildes uzsākšanu objektā 5 (piecas) dienas iepriekš. 

4.3. Pircējs apņemas nodrošināt Pārdevēju ar nepieciešamo tehnisko dokumentāciju, kāda ir Pārdevēja rīcībā, 

nodrošināt Pārdevēja pārstāvja piekļūšanu Iekārtām, kā arī parakstīt darbu izpildes aktus.  

    

4. Citi noteikumi 

 

4.1. Pircējam jāievēro Pārdevēja pārstāvja prasības par drošības noteikumu ievērošanu laikā, kad notiek Gāzes 

nodošana Pircējam.  

4.2. Pircējs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt Gāzes kvalitātes sertifikāta kopiju par Gāzes sastāva atbilstību fizikāli 

ķīmiskajiem rādītājiem. 

4.3. Pārdevējs pārdod Gāzi, kuras fizikāli ķīmiskais sastāvs atbilst LR noteiktajām prasībām. Pārdevējs izsniedz 

Gāzes kvalitātes sertifikāta kopiju par Gāzes sastāva atbilstību fizikāli ķīmiskiem rādītājiem. Gāzes kvalitātei 

jābūt atbilstošai nepieciešamajai specifikācijai, lai nodrošinātu nepārtrauktu apkures katlu darbību. 

4.4. Pretenzijas par Gāzes kvalitāti Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiskā veidā 10 (desmit) dienu laikā no fakta 

konstatēšanas dienas, pievienojot neatkarīga eksperta (laboratorijas) atzinumu par Gāzes kvalitāti. Pārdevējs 

atlīdzina Pircēja zaudējumus, kas radušies nekvalitatīvas Gāzes patērēšanas rezultātā. 

4.5. Pārdevējs garantē, ka ir vienīgais likumīgais Gāzes īpašnieks, un ka Gāze ir brīva no visa veida 

apgrūtinājumiem. Pretējā gadījumā tas sedz Pircējam tādējādi nodarītos zaudējumus. 
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4.6. Pircējs apņemas maksāt Pārdevējam līgumsodu 0.1% (viena desmitā daļa procenta) no kavētā maksājuma 

summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% no maksājuma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo 

no šajā līgumā noteikto saistību izpildes. 

4.7. Pārdevējs apņemas maksāt Pircējam līgumsodu 0.1% (viena desmitā daļa procenta) no iepriekš saskaņotā 

laikā nepiegādātās gāzes vērtības par katru nokavēto dienu (izņemot 3.6. punktā minētos gadījumus), bet ne 

vairāk par 10% no  nepiegādātās gāzes vērtības. 

4.8. Pircējs, pasūtot gāzi, garantē, ka spiedtvertne ir darba kārtībā un atbilst LR MK noteikumiem Nr. 518 par 

„Spiedieniekārtu kompleksu tehnisko uzraudzības kārtību”. 

4.9. Pārdevējs garantē, ka viņam ir un visu šī Līguma darbības laiku būs šī Līguma izpildei nepieciešamās 

licences un atļaujas.  

4.10. Līgums stājas spēkā no Līguma parakstīšanas brīža un darbojas līdz 2018.gada 31.decembrim, līdz jaunas 

iepirkuma procedūras pabeigšanai vai līdz pilnīgai saistību izpildei. 

4.11. Paziņojums par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu jānodod otrai pusei rakstveidā. Līguma izbeigšanas 

gadījumā Līguma termiņš notek tā kalendārā mēneša pēdējā datumā, kurā ir paziņots par Līguma pirmstermiņa 

izbeigšanu, ja paziņojumu par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu līgumslēdzēja puse ir nodevusi otrai pusei 

vismaz trīs darba dienas pirms minētā datuma. Pretējā gadījumā Līguma pēdējais termiņš ir sekojošā mēneša 

pēdējais datums. 

4.12. Grozījumi šajā līgumā noformējami rakstiski un tos jāparaksta abām līgumslēdzējām pusēm. Jebkuri šī 

līguma grozījumi vai papildinājumi kļūst par līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

4.13. Puses neizvirzīs viena otrai pretenzijas gadījumā, ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi (force - 

majeure), tādi kā ugunsgrēks, stihiskas nelaimes, streiki, jebkuras kara vai teroristiskas darbības, valsts vai 

pašvaldību institūciju lēmumi, kas tiešā veidā ietekmē šī līguma izpildi, un kuru iestāšanos nebija iespējams 

paredzēt un novērst. Šādu apstākļu iestāšanās jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu iestāžu izziņu un Pusēm 

nekavējoties ir jāinformē vienai otru par šādu apstākļu iestāšanos un jāveic nepieciešamie pasākumi, lai 

nepieļautu vai iespējami samazinātu Pusēm zaudējumu rašanos izpildot šo līgumu. 

4.14. Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp līgumslēdzējām pusēm saistībā ar šī Līguma izpildi, tiek 

atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot šī līguma tekstu. Ja līgumslēdzējas 

puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, tas tiek risināts tiesā likumos paredzētā kārtībā vispārējā 

civilprocesuālajā kārtībā. 

4.15. Līgums sastādīts divos eksemplāros pa vienam katrai no Pusēm un ir spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas 

brīdi un līdz pilnīgai saistību izpildei. 

 

 

 

Pārdevējs:     Pircējs:     

                                           Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

“Latvijas propāna gāze” 

 

 

            

Latgales reģionālās pārvaldes direktors:                                    pārvaldes vadītājs: 

                                       

 

                                             

 
___________________                                       ____________________  

 


