3.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2017.gada 13.aprīļa lēmumam Nr.1/16
(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 04.09.2017. lēmumu Nr. 1/23)

Balansēšanas līgums Nr._________
Rīga

201__.gada .__________________

______________________________________________________ (vienotais reģistrācijas Nr.40203041605),
turpmāk – Pārvades sistēmas operators, kuru saskaņā ar _____________ statūtiem/komercpilnvaru
_____________ pārstāv _____________, no vienas puses, un ___________________________ komersanta nosaukums
____________________________________ (vienotais reģistrācijas Nr. __________________), turpmāk – Sistēmas
lietotājs, kuru saskaņā ar __________________ pārstāvības pamats __________________ pārstāv , no otras puses,
turpmāk kopā – Puses, katrs atsevišķi – Puse, noslēdz šāda satura Līgumu, turpmāk – Līgums:

1. Līgumā lietotie termini
1.1. Līgumā termini tiek lietoti Enerģētikas likuma un dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas
noteikumu (turpmāk – Pārvades sistēmas lietošanas noteikumi) izpratnē.
1.2. Līgumā ar balansēšanas periodu tiek saprasts laika periods, kas sākas katru gāzes dienu
plkst. 7:00 un beidzas nākamajā dienā plkst. 7:00 (5:00 līdz 5:00 UTC nākamajā dienā ziemas laika
periodā un no 4:00 līdz 4:00 UTC nākamajā dienā vasaras laika periodā) un kura laikā Sistēmas
lietotājam jānodrošina pārvades sistēmā ievadītās un no pārvades sistēmas izvadītās dabasgāzes
daudzumu atbilstība.
2. Līguma priekšmets
Līgums noteic Pārvades sistēmas operatora un Sistēmas lietotāja tiesības un pienākumus
pārvades sistēmas balansēšanas nodrošināšanā, kā arī Pušu norēķinus par par dienas nebalansu un
informācijas apmaiņu.
3. Pušu vispārīgās tiesības un pienākumi
3.1. Pārvades sistēmas operators apņemas veikt balansēšanas aprēķinus pārskatāmi un
vienlīdzīgi un nodrošināt Sistēmas lietotāja piekļuvi virtuālajam tirdzniecības punktam.
3.2. Sistēmas lietotājs uzņemas balansa atbildību, apņemas ievērot Pārvades sistēmas lietošanas
noteikumus un neizmantot ļaunprātīgi balansēšanas sistēmu savu komerciālo interešu nodrošināšanai
vai labumu gūšanai.
4. Saistību izpildes nodrošinājums
4.1. Sistēmas lietotājs pēc Pārvades sistēmas operatora pieprasījuma saskaņā ar Pārvades
sistēmas lietošanas noteikumiem iesniedz Pārvades sistēmas operatoram saistību izpildes
nodrošinājumu (iesniedz finanšu pakalpojumu sniedzēja garantijas oriģinālu vai iemaksā drošības
depozītu).
4.2. Izbeidzot Līgumu, Pārvades sistēmas operatoram ir pienākums piecu darba dienu laikā
atmaksāt Sistēmas lietotājam saistību izpildes nodrošinājuma summu, kas nav izlietota Sistēmas
lietotāja neizpildīto saistību dzēšanai, vai atdot Sistēmas lietotājam tā iesniegtās finanšu pakalpojumu
sniedzēja garantijas oriģinālu.

5. Dienas nebalansa noteikšana
5.1. Ja Sistēmas lietotāja gāzes dienā pārvades sistēmā ievadītās dabasgāzes daudzumu summa
nav vienāda ar gāzes dienā izvadītās dabasgāzes daudzumu summu, Pārvades sistēmas operators
pārdod sistēmas lietotājam trūkstošo dabasgāzi par dabasgāzes iepirkšanas cenu vai pērk no Sistēmas
lietotāja pāri palikušo dabasgāzi par dabasgāzes pārdošanas cenu.
5.2. Dienas nebalansu balansēšanas periodam Pārvades sistēmas operators aprēķina D+1 dienā
kā Sistēmas lietotāja balansēšanas portfelī piešķirto dabasgāzes ievades un izvades starpību enerģijas
vienībās.
6. Dienas nebalansa maksas aprēķināšana
6.1. Dienas nebalansa maksu Pārvades sistēmas operators aprēķina, reizinot Sistēmas lietotāja
ievades un izvades pārvades sistēmā starpību ar dabasgāzes iepirkšanas vai pārdošanas cenu.
6.2. Dabasgāzes iepirkšanas vai pārdošanas cenu nosaka atbilstoši Pārvades sistēmas lietošanas
noteikumiem.
7. Norēķini par nebalansu
7.1. Ja pārskata periodā vismaz vienā balansēšanas periodā ir fiksēts Sistēmas lietotāja
balansēšanas portfeļa nebalanss un nebalansa daudzums ir negatīvs, Pārvades sistēmas operators
izraksta Sistēmas lietotājam rēķinu par visiem pārskata periodā fiksētajiem negatīvā nebalansa
daudzumiem un līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 10.datumam nosūta to uz Līgumā norādīto
Sistēmas lietotāja elektroniskā pasta adresi. Par rēķina saņemšanas dienu tiek uzskatīta tā nosūtīšanas
diena.
7.2. Ja pārskata periodā vismaz vienā balansēšanas periodā ir fiksēts Sistēmas lietotāja
balansēšanas portfeļa nebalanss un nebalansa daudzums ir pozitīvs, Sistēmas lietotājs izraksta
Pārvades sistēmas operatoram rēķinu par visiem pārskata periodā fiksētajiem pozitīvā nebalansa
daudzumiem un līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 10.datumam nosūta to uz Līgumā norādīto
Pārvades sistēmas operatora elektroniskā pasta adresi. Par rēķina saņemšanas dienu tiek uzskatīta tā
nosūtīšanas diena.
7.3. Puses var vienoties par savstarpējo norēķinu ieskaitu. Pārvades sistēmas operators un
Sistēmas lietotājs par pārskata periodā aprēķināto nebalansu norēķinās līdz pārskata mēnesim sekojošā
mēneša 15.datumam.
7.4. Ja rēķina apmaksas termiņa pēdējā diena ir brīvdiena vai Latvijas Republikā noteikta svētku
diena, tad par rēķina samaksas termiņa pēdējo dienu tiek uzskatīta nākamā darba diena.
7.5. Visi maksājumi veicami euro valūtā uz Līgumā norādītajiem Pušu bankas kontiem.
7.6. Par samaksas datumu uzskatāma diena, kad nauda ir ieskaitīta Pārvades sistēmas operatora
vai attiecīgi – Sistēmas lietotāja norēķinu kontā.
7.7. Ja Sistēmas lietotājs vai Pārvades sistēmas operators nesamaksā par pārskata periodā
aprēķināto nebalansu Līguma 7.3.punktā noteiktajā termiņā, Pārvades sistēmas operators vai Sistēmas
lietotājs aprēķina nokavējuma procentus 0,15% apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru
kavēto dienu. Nokavējuma procentus aprēķina reizi mēnesī un kopā ar citu informāciju norāda rēķinā
par pārskata periodā aprēķināto nebalansa maksu.
8. Pušu atbildība
8.1. Pušu tiesības un pienākumi ir noteikti Pārvades sistēmas lietošanas noteikumos.
8.2. Puses ir atbildīgas par Līguma noteikumu izpildi. Puses atlīdzina zaudējumus, kas otrai Pusei
radušies, ja vainīgā Puse nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma noteikumus.
8.3. Puse neatbild par otras Puses radītajiem zaudējumiem trešajām personām (galalietotājiem,
blakus esošās pārvades sistēmas operatoram).

8.4. Puse, kas ir pienācīgi izpildījusi savas Līguma saistības, ir tiesīga pieprasīt, lai otra Puse pilnā
apmērā izpilda savas saistības.
9. Piemērojamās tiesību normas un strīdu izskatīšana
9.1. Līgums sagatavots, kā arī tiesiskās attiecības, kas izriet no Līguma, tiek reglamentētas,
izpildītas un iztulkotas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.2. Visi strīdi un domstarpības (turpmāk šajā punktā – Strīds) starp Pusēm tiek risinātas sarunu
ceļā. Strīda gadījumā Pusei, kura atsaucas uz Strīda esamību, jāiesniedz otrai Pusei rakstisks
paziņojums, kurā jānorāda Strīda apraksts, piedāvātais Strīda risinājums, personas, kas ir pilnvarotas
Puses vārdā risināt ar Strīdu saistītās sarunas.
9.3. Ja Strīdu 30 dienu laikā (ja Pušu pilnvarotie pārstāvji nav vienojušies par citu termiņu Strīda
atrisināšanai) no tā rašanās brīža nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas risināms Latvijas Republikā
spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10. Nepārvarama vara
10.1. Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir
radusies nepārvaramās varas apstākļu dēļ. Nepārvaramās varas apstāklis šī punkta nozīmē ir šķērslis,
kas radies ārpus ietekmētās Puses kontroles, kas neļauj tai pildīt savas Līgumā noteiktās saistības un
kuru Puse nevar novērst. Par šādiem apstākļiem primāri uzskatāmi: katastrofas, ugunsgrēks,
zemestrīce un citas dabas parādības, kara darbības, kā arī ekonomiskās sankcijas, embargo, tiesu,
administratīvo, valsts iestāžu rīkojumi un pavēles vai jebkādi citi apstākļi, kurus Puses Līguma slēgšanas
laikā nevarēja paredzēt.
10.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi arī atsevišķi Līguma saistību izpildes
šķēršļi, kas radušies laikā, kad Līguma saistības neizpildījusi Puse kavēja savu Līguma saistību izpildi.
10.3. Ja nepārvaramās varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 kalendārajām dienām, Puses uzsāk
pārrunas par pieņemamu risinājumu Līguma saistību izpildei. Šādā gadījumā Līguma izbeigšana
iespējama, tikai Pusēm savstarpēji vienojoties.
10.4. Par nepārvaramas varas apstākļiem Puses nekavējoties paziņo viena otrai. Ja Puses
nepaziņo par nepārvaramas varas apstākļiem, Puses tos nevar izmantot kā pamatojumu šā Līguma
nepildīšanai.
10.5. Izbeidzoties nepārvaramas varas apstākļiem, Pusēm nekavējoties jāpilda saistības, kas tika
pildītas līdz nepārvaramas varas apstākļu rašanās brīdim, ja Puses nav vienojušās citādi.
11. Līguma darbības termiņš, grozījumu izdarīšana, Līguma izbeigšana
11.1. Līgums stājas spēkā, kad abas Puses to ir parakstījušas, un ir spēkā nenoteiktu laiku.
11.2. Pusēm vienojoties, Līgumā var tikt izdarīti grozījumi un papildinājumi. Visi Līguma
grozījumi un papildinājumi veicami rakstveidā, un tie stājas spēkā tad, kad tos ir parakstījušas abas
Puses.
11.3. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm par to rakstiski vienojoties, vai vienpusēji Līguma 11.4. un
11.5.punktā minētajā gadījumā.
11.4. Jebkura no Pusēm var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja otra Puse nepilda vai nepienācīgi pilda
Līgumā noteiktās saistības ilgāk kā 30 kalendārās dienas. Šādā gadījumā Puse, kas vēlas izbeigt Līgumu
uz šī pamata, ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas pirms Līguma izbeigšanas rakstveidā paziņo par to otrai
Pusei, norādot Līguma izbeigšanas iemeslu. Līgums atzīstams par izbeigtu ar paziņojumā norādīto
dienu.
11.5. Sistēmas lietotājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas pirms
Līguma izbeigšanas rakstveidā paziņojot Pārvades sistēmas operatoram, ja Sistēmas lietotājs plāno

izbeigt pārvades sistēmas pakalpojumu (pārvades sistēmas jaudu rezervēšana) izmantošanu atbilstoši
pārvades sistēmas pakalpojumu līgumam.
11.6. Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no Līguma darbības termiņa laikā radušos finansiālo
saistību izpildes.
12. Informācijas apmaiņa
12.1. Noslēdzot Līgumu, Puses apņemas ievērot Pārvades sistēmas lietošanas noteikumos
noteiktos termiņus un saziņas veidus.
12.2. Pārvades sistēmas lietošanas noteikumos noteiktās darbības (balansēšanas
nodrošināšanai, dabasgāzes daudzumu nodošanai starp sistēmas lietotāju balansēšanas portfeļiem u.c.)
var veikt tikai tās personas, kurām Sistēmas lietotājs šādas tiesības ir piešķīris.
12.3. Informācijas apmaiņa starp Pārvades sistēmas operatoru un Sistēmas lietotāju notiek
elektroniski, informāciju nosūtot uz Līgumā norādītajām Pušu elektroniskā pasta adresēm.
12.4. Visa informācija, kas kļuvusi zināma Pusēm sakarā ar Līguma noslēgšanu un Līgumā
noteikto saistību izpildi, ir komercnoslēpums un nevar tikt izpausta trešajām personām bez Pušu
pilnvaroto pārstāvju iepriekšējās rakstiskās piekrišanas saņemšanas, izņemot informāciju, kuras
izpaušanu paredz Pārvades sistēmas lietošanas noteikumi vai citi normatīvie akti.
12.5. Informāciju, kas saistīta ar Līgumā noteikto saistību izpildi, Pārvades sistēmas operators
sniedz citiem dabasgāzes apgādes sistēmas operatoriem tiktāl, cik tas ir nepieciešams Pārvades
sistēmas lietošanas noteikumu un Līguma pienācīgai izpildīšanai.
12.6. Līguma izbeigšana neizbeidz Pušu pienākumu par komercnoslēpuma neizpaušanu.
13. Pārējie noteikumi
13.1. Puses nav tiesīgas nodot vai deleģēt kādu no Līgumā noteiktajām savām saistībām trešajai
pusei bez otras Puses iepriekšējās rakstiskas piekrišanas.
13.2. Ja atsevišķi Līguma punkti zaudē spēku, tas nav par iemeslu citu Līguma punktu atcelšanai.
13.3. Puses trīs darba dienu laikā no šā Līguma noslēgšanas paziņo viena otrai par pilnvarotām
personām šajā līgumā noteikto pienākumu izpildei un to kontaktinformāciju, kā arī nekavējoties
informē par izmaiņām šajā informācijā Līguma darbības laikā.
13.4. Līgums sagatavots latviešu valodā uz ___ (_________) lapām un parakstīts divos eksemplāros,
no kuriem viens glabājas pie Sistēmas lietotāja, otrs – pie Pārvades sistēmas operatora. Abiem Līguma
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
14. Pušu rekvizīti
Pārvades sistēmas operators:
__________________________________________________________
_____
Reģistrācijas Nr.
___________________________________________
PVN maksātāja Nr.
_________________________________________
Juridiskā adrese:
___________________________________________
Tālr.:
________________________________________________________
Fakss
_______________________________________________________
E-pasts:
____________________________________________________

Sistēmas lietotājs:
__________________________________________________________
_____
Reģistrācijas Nr.
___________________________________________
PVN maksātāja Nr.
_________________________________________
Juridiskā adrese:
___________________________________________
Tālr.:
________________________________________________________
Fakss:
_______________________________________________________
E-pasts:
____________________________________________________

Bankas rekvizīti:
__________________________________________

Bankas rekvizīti:
__________________________________________

