LĪGUMS PAR SAŠĶIDRINĀTĀS NAFTAS GĀZES PIEGĀDI
DZĪVOKĻA ĪPAŠNIEKAM (ĪRNIEKAM) Nr. _______________
Rīgā
Piegādātājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas propāna gāze”
Vien.reģ. Nr. 40003493561
Juridiskā adrese: Kurzemes prospekts 19, Rīga, LV-1067
Tālrunis: +37167815000
e-pasts:
info@lpg.lv
Saņēmēja bankas un norēķinu konti:
*Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle Kods NDEALV2X
Konts LV27NDEA0000083230237
*AS Swedbank Kods HABALV22
Konts LV67HABA0551011915358
*AS Citadele banka Kods PARXLV22
Konts LV49PARX0006442160021
*AS SEB banka Kods UNLALV2X
Konts LV03UNLA0050018612187
*AS NORVIK BANKA Kods LACBLV2X
Konts LV86LATB0002010046236

20__.gada _________
Lietotājs:
Vārds, uzvārds: ________________________________
Personas kods: ________________________________
Adrese: _____________________________________
Tālrunis:
e-pasts:
piekrītu

saņemt uz Līgumā norādīto e-pasta adresi
aprēķinus, kvītis u.tml.
nepiekrītu saņemt uz Līgumā norādīto e-pasta adresi
aprēķinus, kvītis u.tml.

1. Līguma priekšmets
Piegādātājs pārdod un piegādā sašķidrināto naftas gāzi (turpmāk tekstā - Gāze), Lietotājam, bet Lietotājs saņem un samaksā par piegādāto
Gāzi atbilstoši izlīdzinātā Gāzes patēriņa principam saskaņā ar Piegādātāja apstiprināto norēķinu kārtību. Gāzes patēriņa skaitītāja rādījums
Līguma noslēgšanas brīdī ____________. Lietotāja prognozējamais gāzes patēriņš – ________ m3 mēnesī.
Lietotājs saņem gāzes piegādes pakalpojumu pēc Līguma norādītas adreses (turpmāk tekstā – Dzīvoklis).
2. Lietotāja pienākumi un tiesības.
2.1. Lietotājs apņemas:
2.1.1. Veikt maksājumus par gāzi saskaņā ar Piegādātāja apstiprināto norēķinu kārtību (par iepriekšējā mēneša prognozēto Gāzes patēriņu
līdz tam sekojošā mēneša divdesmitajam datumam).
2.1.2. Par katru nokavēto maksājuma dienu maksāt līgumsodu 0,15% (piecpadsmit simtdaļas procenta) no parāda summas.
2.1.3. Paziņot Piegādātājam par nodomu izbeigt (pārtraukt) Līguma darbību desmit darbadienas iepriekš un pēc gāzes lietošanas
pārtraukšanas piecu darbadienu laikā norēķināties ar Piegādātāju, nodrošināt Piegādātāja pārstāvju piekļūšanu Lietotāja Dzīvoklī Gāzes
piegādes atslēgšanai.
2.1.4. Nodrošināt Piegādātāja darbinieku piekļūšanu Lietotāja iekšējo Gāzes vadu sistēmām un gāzes skaitītājiem to mērījumu nolasīšanai
laikā no 7.00 - 22.00. Ja norādītajā laikā piekļūšana nav iespējama, Lietotājs pēc Piegādātāja pieprasījuma paziņo par iespējamo skaitītāju
kontroles laiku.
2.1.5. Ievērot Gāzes aparatūras lietošanas instrukciju prasības un atbildēt par uzstādītās aparatūras tehnisko stāvokli.
2.1.6. Nodrošināt Gāzes patēriņa skaitītāja un uzstādīto plombu saglabāšanu. Nekavējoties paziņot Piegādātajam par konstatētajiem
bojājumiem, bojātām vai norautām skaitītāju vai gāzes vadu plombām.
2.1.7. Par Gāzes noplūdi un citām avārijas situācijām nekavējoši ziņot Piegādātājam pa tālruni 80000404.
2.1.8. Sniegt informāciju par Gāzes skaitītāja rādījumiem, pamatojoties uz Piegādātāja pieprasījumu Piegādātāja noteiktajā kārtībā un
termiņā.
2.2. Lietotājs piekrīt saņemt uz Līgumā norādīto pasta un e-pasta adresi aprēķinus, kvītis u.tml. ar Līguma izpildi saistīto
dokumentāciju. Ja Līgumā netiek norādīta e-pasta adrese, Piegādātājs nosūta ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju pa pastu uz
Līgumā norādīto adresi. Lietotājam ir pienākums par Līgumā norādīto adrešu maiņu savlaicīgi ziņot Piegādātājam.
2.3. Lietotājs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar Piegādātāja apstiprināto norēķinu kārtību (Pielikums Nr.1), kas pieejama mājas lapā
www.lpg.lv (gāze dzīvoklī/ norēķinu kārtība).
2.4.Lietotājam ir tiesības:
2.4.1. Saņemt no Piegādātāja Gāzi atbilstoši Līgumam.
2.4.2. Slēgt papildus līgumu ar citām organizācijām par Gāzi patērējošās/-o iekārtas/-u tehnisko apkopi.
2.4.3. Pieprasīt no Piegādātāja informāciju par maksājumu stāvokli pa tālruni +37167815000 vai nosūtot pieprasījumu uz e-pastu
info@lpg.lv.
2.4.4. Izdarīt avansa maksājumus saskaņā ar Piegādātāja apstiprināto norēķinu kārtību.
2.4.5. Izdarīt Gāzi patērējošās iekārtas nomaiņu vai pārvietošanu tikai atbilstoši gazifikācijas projektam ar licencētas organizācijas palīdzību,
saskaņojot ar dzīvojamās mājas īpašnieku un Piegādātāju.
2.4.6. Sniegt informāciju par Gāzes skaitītāja rādījumiem un, ja mainās patēriņš, vienoties par maksājumu pārrēķinu.
3. Piegādātāja pienākumi un tiesības.
3.1. Piegādātājs apņemas:
3.1.1. Piegādāt Gāzi līdz gāzes apgādes sistēmas Gāzes patēriņa skaitītājam, izmantojot dzīvojamās mājas kopīpašniekiem/dzīvojamās mājas
īpašniekam piederošo iekšējo gāzes apgādes sistēmu. Par mājas iekšējo gāzes apgādes sistēmu stāvokli atbild dzīvojamās mājas
īpašnieks/dzīvokļu īpašnieki-kopīpašnieki.

3.1.2. Ar masu informācijas līdzekļu palīdzību informēt Lietotāju par Gāzes maksas apmēra un norēķinu kārtības izmaiņām.
3.1.3. Sniegt neatliekamu palīdzību Lietotājam Gāzes noplūdes gadījumos.
3.1.4. Ja Gāzes padeve bijusi pārtraukta parādu dēļ, Lietotājam Gāzes padevi atkārtoti atjaunot piecu darbadienu laikā pēc tam, kad Lietotājs
ir samaksājis parādu, līgumsodu, pilnā apjomā sedzis inkaso un tiesāšanās izdevumus, Piegādātāja aprēķinātos Gāzes padeves pārtraukšanas
un atjaunošanas izdevumus.
3.1.5. Piecas darba dienas pirms Gāzes tīklu remonta uzsākšanas brīdināt Lietotāju par Gāzes padeves pārtraukšanu;
3.2. Piegādātājam ir tiesības:
3.2.1. Noteikt un/vai grozīt norēķinu kārtību, kādā Lietotājam jānorēķinās par piegādāto Gāzi.
3.2.2. Pārtraukt Gāzes padevi, neuzņemoties atbildību par gāzes nepiegādāšanu sekojošos gadījumos:
3.2.2.1. Gāzes sistēmu un aparatūras avārijas gadījumā;
3.2.2.2. ja maksājumi par gāzi nav samaksāti noteiktajā termiņā un nokavējums pārsniedz 30 kalendāras dienas;
3.2.2.3. ja Gāzi patērējošās iekārtas/-u tehniskais stāvoklis neatbilst tehnisko noteikumu prasībām;
3.2.2.4. ja Lietotājs pārkāpj Gāzes drošības noteikumu prasības, kas var izraisīt negatīvas vai neprognozējamas sekas;
3.2.2.5. ja dzīvojamās mājas (kur atrodas dzīvoklis) kopīpašnieki gāzes piegādei nav nodrošinājuši ēkas iekšējo Gāzes vadu, noslēgierīču un
aparatūras labu tehnisko stāvokli atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un ES prasībām;
3.2.2.6. pēc dzīvokļa īpašnieka vai dzīvojamās mājas īpašnieka rakstveida pieprasījuma, ja ēkā tiek veikts iekšējās Gāzes apgādes sistēmas
vai ēkas remonts;
3.2.2.7. ja Lietotājs patvaļīgi pieslēdzis Gāzi patērējošo iekārtu vai patvaļīgi pieslēdzies Gāzes vadam;
3.2.3. Kontrolēt Gāzes patēriņa skaitītāja mērījumus, tā tehnisko stāvokli;
3.2.4. Nosūtīt uz Līgumā norādīto Lietotāja pasta adresi un/vai e-pasta adresi ar Līgumu saistīto informāciju un dokumentāciju;
3.2.5. Pieprasīt Lietotājam sniegt informāciju par Gāzes skaitītāja rādījumiem un reizi gadā sastādīt gada Gāzes patēriņa pārskatu, veicot
maksājumu pārrēķinu.
4. Citi noteikumi.
4.1. Piegādātājs veic iekšējās Gāzes apgādes sistēmas tehnisko apkopi vai remontu, kā arī sniedz palīdzību iekšējās Gāzes apgādes sistēmas
un iekārtu pārvietošanai dzīvojamā mājā, ja starp Piegādātāju un dzīvokļa īpašniekiem-dzīvojamās mājas kopīpašniekiem ir noslēgts
atsevišķs līgums par šo darbu veikšanu. Ja šāds līgums nav noslēgts, Piegādātājs var veikt darbus pēc Lietotāja pieteikuma par atsevišķu
samaksu.
4.1.1. Dzīvojamās mājas īpašnieks/dzīvokļu īpašnieki-dzīvojamās mājas kopīpašnieki atbild par iekšējo gāzes apgādes sistēmu un nodrošina
iekšējās Gāzes apgādes sistēmas tehnisko apkopi, noslēdzot atsevišķu līgumu ar attiecīgu pakalpojumu sniedzēju par minēto darbu veikšanu.
4.2. Ja Piegādātājs konstatē Gāzes patēriņa skaitītāja bojājumus (ir bojātas vai norautas skaitītāja vai Gāzes vada plombas vai izdarīti citi
pārkāpumi), kuru dēļ ir samazināts Gāzes patēriņa lielums vai radīta iespēja Gāzi lietot bez maksas, Piegādātājs pārtrauc Gāzes padevi un
izdara pārrēķinu saskaņā ar Piegādātāja apstiprināto norēķinu kārtību, kā arī pieprasa no Lietotāja gāzes patēriņa skaitītāja vērtības
kompensāciju tā sabojāšanas gadījumā. Gāzes padevi atjauno pēc tam, kad Lietotājs ir veicis norēķinus par izlietoto Gāzi un sedzis ar Gāzes
atvienošanu un pievienošanu saistītos izdevumus, ievērojot Piegādātāja cenrādi un apstiprinātās norēķinu kārtības noteikumus.
4.3. Gadījumā, ja Lietotājs ir nodevis (tai skaitā dzīvokļa īpašuma vai lietojuma tiesības pārgājušas citai personai) dzīvokli, kur atrodas Gāzi
patērējošā iekārta/-as vai aparatūra, citai fiziskai vai juridiskai personai, par ko nav iepriekš rakstiski informējis Piegādātāju, Lietotājs ir
atbildīgs par izlietotās Gāzes apmaksu līdz Līguma noslēgšanai ar jauno Lietotāju.
4.4. Gāzes patēriņa skaitītājus un aparatūru nedrīkst aizkraut un novietot uz tiem priekšmetus. Ja skaitītājiem un aparatūrai nav iespējams
piekļūt, Piegādātājs rakstiski brīdina Lietotāju un ir tiesīgs pēc trim darbadienām pēc brīdinājuma izteikšanas pārtraukt Gāzes padevi
attiecīgajam Lietotājam.
4.5. Visas apmaksas kvītis Lietotājam ir jāuzglabā piecus gadus.
4.6. Lietotāja ģimenes locekļiem un citām personām, kas dzīvo kopā ar viņu dzīvoklī, turpmāk tekstā ieinteresētas personas, tāpat kā
Lietotājam ir visas tiesības un jāpilda visi pienākumi, kas paredzēti Līgumā. Gadījumā, ja Lietotājs nepilda/nevar pildīt izrietošas no šī
Līguma saistības, ieinteresētam personām ir pienākums izpildīt tos Lietotāja vietā.
4.7. Jautājumos, kas nav ietverti Līgumā, puses vadās no spēkā esošiem likumiem un citiem tiesību aktiem.
4.8. Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp Pusēm saistībā ar šī Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja
nepieciešams, papildinot vai grozot šī Līguma tekstu. Ja Puses nepanāk vienošanos 20 dienu laikā no pārrunu uzsākšanas dienas, strīds tiek
izskatīts tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā.
4.9. Šis līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Piegādātāja, bet otrs - pie Lietotāja.
5. Līguma termiņš.
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un tā darbība izbeidzas:
5.1.1. pusēm vienojoties;
5.1.2. uz Lietotāja rakstiska pieteikuma pamata pēc tam, kad pārtraukta Gāzes piegāde un Lietotājs pilnībā norēķinājies par patērēto Gāzi.
6. Pušu paraksti:

Lietotājs:

Piegādātājs:

(vārds, uzvārds)

(ieņemamais amats)

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

