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REMIT ziņošanas pakalpojuma līgums Nr. CON- 
 
Rīga 

 
Datums skatāms laika zīmogā 

 
Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid", vienotais reģistrācijas Nr. 40203041605, 
turpmāk - Conexus Baltic Grid, Valdes priekšsēdētāja Ulda Barisa un Valdes locekļa Ginta 
Freiberga personā, kuri rīkojas saskaņā ar Conexus Baltic Grid statūtiem, no vienas puses, un  

__________________, reģistrācijas Nr. _______________, turpmāk – Sistēmas lietotājs, 
____________________ personā, kuri rīkojas saskaņā ar ______, no otras puses, turpmāk 
katrs atsevišķi – Puse, un kopā - Puses,  

TĀ KĀ: 

a) Conexus Baltic Grid ir noslēdzis REMIT ziņošanas pakalpojumu līgumu ar Solien s.r.o. 
par daļējas informācijas par Inčukalna pazemes gāzes krātuvē uzglabātā dabasgāzes 
daudzuma (turpmāk – krājumi) sniegšanu; 

b) Conexus Baltic Grid ir noslēdzis REMIT ziņošanas pakalpojumu līgumu ar Eiropas gāzes 
infrastruktūras organizāciju AISBL par daļējas informācijas par Inčukalna pazemes gāzes 
krātuvē uzglabāto krājumu sniegšanu; 

c) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1227/2011 (2011. gada 
25. oktobris) par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (turpmāk - REMIT 
regula) un Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1348/2014 (2014. gada 17. decembris) 
par datu ziņošanu, īstenojot 8. panta 2. punktu un 8. panta 6. punktu REMIT regulā 
(turpmāk - Īstenošanas regula), Sistēmas lietotājam regulāri jāsniedz informācija REMIT 
ziņošanas pienākuma ietvaros par Sistēmas lietotāja uzglabātajiem dabasgāzes krājumiem 
Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, 

tiek noslēgts šāda satura līgums (turpmāk - Līgums): 

1. Līguma priekšmets, Pušu tiesības un pienākumi 

1.1. Sistēmas lietotājs pieprasa un Conexus Baltic Grid, REMIT ziņošanas pakalpojuma 
ietvaros apņemas sniegt informāciju par Sistēmas lietotājam uzglabātajiem dabasgāzes 
krājumiem Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (turpmāk - Pakalpojums). 

1.2. Sistēmas lietotājs maksā Conexus Baltic Grid par Pakalpojumu Līgumā noteiktajā 
kārtībā, termiņā un apmērā. 

1.3. Conexus Baltic Grid sniedz Pakalpojumu saskaņā ar REMIT regulas un REMIT 
Īstenošanas regulas nosacījumiem, piemēram, katru darba dienu ne vēlāk kā četras (4) stundas 
pirms attiecīgā pienākuma izpildes termiņa kā norādīts REMIT Īstenošanas regulā. 

1.4. Conexus Baltic Grid iesniedz pārskatus Sistēmas lietotājam pēc Sistēmas lietotāja 
pieprasījuma (.pdf formātā vai citā formātā pēc Conexus Baltic Grid ieskatiem) par veikto 
datu paziņošanu par Sistēmas lietotāja uzglabāto dabasgāzes krājumu daudzumu Inčukalna 
pazemes gāzes krātuvē saskaņā ar REMIT regulas un Īstenošanas regulas noteikumiem un 
nosacījumiem un noteiktajā apmērā. 
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2. Samaksa par pakalpojumu 

2.1. Sistēmas lietotājs maksā Conexus Baltic Grid 200,00 EUR (divi simti euro nulle centi) 
(neskaitot PVN) mēnesī saskaņā ar Conexus Baltic Grid izsniegto rēķinu par sniegto 
Pakalpojumu. 

2.2. Sistēmas lietotājs maksā par iepriekšējā mēnesī sniegto Pakalpojumu, veicot bankas 
pārskaitījumu Conexus Baltic Grid ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķina 
saņemšanas dienas. Rēķins tiek uzskatīts par saņemtu tā nosūtīšanas dienā.  Conexus Baltic 
Grid nosūta rēķinu Sistēmas lietotājam par iepriekšējā mēnesī sniegto Pakalpojumu ne vēlāk, 
kā līdz attiecīgā mēneša 10. (desmitajam) datumam. 

2.3. Puses vienojas, ka visi rēķini par Pakalpojumu tiek izsniegti elektroniski un nosūtīti 
Sistēmas lietotājam uz šādu e-pasta adresi: epasts@domens.xx. Puses vienojas, ka saskaņā ar 
Līgumu izrakstītie rēķini būs derīgi bez paraksta. 

2.4. Sistēmas lietotājam ir pienākums veikt samaksu par Pakalpojumu, pat, ja Inčukalna 
pazemes gāzes krātuvē neatrodas Sistēmas lietotāja dabasgāzes krājumi.  

3. Pušu atbildība 

3.1. Ja Sistēmas lietotājs kavē Līguma 2.2. punktā minēto apmaksas termiņu, Sistēmas 
lietotājs maksā Conexus Baltic Grid nokavējuma procentus 0,5% apmērā no neapmaksātās 
summas par katru kavējuma dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no neapmaksātās summas. 

3.2. Ja Sistēmas lietotājs kavē Līguma 2.2. punktā minēto apmaksas termiņu vairāk kā 30 
(trīsdesmit) dienas, Conexus Baltic Grid ir tiesības pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu līdz 
pilnīgai kavētās summas samaksas dienai. 

3.3. Ja Conexus Baltic Grid neievēro Līgumā minēto termiņu un informācijas apjomu 
(izņemot Līguma 3.2. punktā noteiktajā gadījumā), un tādējādi Sistēmas lietotājam var rasties 
zaudējumi, Conexus Baltic Grid nav tiesību izsniegt rēķinu par attiecīgajā mēnesī sniegto 
Pakalpojumu un Sistēmas lietotājam nav pienākuma maksāt par Conexus Baltic Grid 
attiecīgajā mēnesī iesniegto informāciju Pakalpojuma ietvaros. 

4. Nepārvaramas varas apstākļi 

4.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā noteikto pienākumu 
neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, ko izraisījis 
nelaimes gadījums vai katastrofa, ko nebūtu bijis iespējams paredzēt vai novērst. 
Nepārvaramas varas apstākļi ir notikumi, kas ir ārpus Pušu kontroles - dabas katastrofas, plūdi, 
ugunsgrēks, zemestrīce un citas katastrofas, piemēram, karš un karadarbība vai streiki, kas ir 
ārpus Pušu kontroles un ko Puses nebūtu varējušas paredzēt. 

4.2. Puse, kura cietusi no nepārvaramas varas apstākļiem, rakstiski par to informē otru Pusi, 
norādot iespējamo pienākumu izpildes termiņu, trīs dienu laikā pēc nepārvaramas varas 
apstākļu iestāšanās un paziņojumam jāpievieno kompetentas iestādes izziņa, kas apstiprina 
nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, ja Puse var tādu iegūt, kā arī nepārvaramas varas 
apstākļu apraksts. 

5. Citi noteikumi 

5.1. Līgums stājas spēkā abpusējas tā parakstīšanas dienā. Līguma ir spēkā uz nenoteiktu 
laiku.  
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5.2. Puses jebkurā brīdī var priekšlaicīgi izbeigt Līgumu, rakstiski par to vienojoties. 
Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei vismaz 
vienu mēnesi iepriekš. Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no Līguma darbības laikā uzņemto 
saistību pilnīgas izpildes pienākuma. 

5.3. Šis Līgums un tā noteikumi, kā arī Pušu juridiskās attiecības, kas nav noregulētas ar 
Līguma palīdzību, tiek reglamentētas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu 
noteikumiem. 

5.4. Visi Pušu strīdi, kas attiecas uz Līguma izpildi, tiek risinātu Pušu sarunu ceļā. Ja Puses 
nespēj atrisināt strīdus sarunu vai korespondences ceļā viena mēneša laikā, strīdi tiek risināti 
tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

5.5. Nevienai no Pusēm nav tiesību pilnībā vai daļēji nodot no Līguma izrietošās tiesības 
vai pienākumus trešajām pusēm bez rakstiskas otras Puses piekrišanas. 

5.6. Līgums var tikt grozīts vai papildināts vienīgi ar rakstisku Pušu vienošanos. Visi 
grozījumi un papildinājumi tiek pievienoti Līgumam kā pielikumi un kļūst par neatņemamu 
tā sastāvdaļu, un stājas spēkā, kad tos ir parakstījušas abas Puses. 

5.7. Līguma pamata nosacījumi netiek mainīti Līguma darbības periodā, izņemot tādas 
Līguma izmaiņas, kas nav pretrunā ar tā noslēgšanas principiem un mērķiem. 

5.8. Šis Līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām. 

5.9. Šis Līgums ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un Līguma parakstīšanas 
datums ir pēdējā pievienotā Puses pārstāvja droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums. 

6. Pušu paraksti un informācija 

 

Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" 
Adrese: Stigu iela 14, Rīga,  
Latvija, LV-1021  
Reģ. Nr. 40203041605 
PVN Nr. LV40203041605 
Banka: "Swedbank" AS,  
SWIFT: HABALV22 
IBAN: LV08HABA0551042978827 

___________________ 
Adrese: __ 
______________________ 
Reģ. Nr. ________________ 
PVN Nr. _____________________________ 
Banka: ___________,  
SWIFT: ____________ 
IBAN: ____________ 

 
U. Bariss (paraksts *) 
 
 
G. Freibergs (paraksts *) 
 
 

 
V. Uzvārds (paraksts *) 
 
 
 
 
 
 

* Šis Līgums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 


