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Par dabasgāzes pārvades sistēmas  pieslēguma noteikumiem dabasgāzes sadales sistēmas 

operatoriem, biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes termināļa operatoriem un 

dabasgāzes lietotājiem 

 

AS "Latvenergo" ir iepazinusies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

publicēto konsultāciju dokumentu "Par dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma 

noteikumiem dabasgāzes sadales sistēmas operatoriem, biometāna ražotājiem, 

sašķidrinātās dabasgāzes termināļa operatoriem un dabasgāzes lietotājiem" (turpmāk – 

Metodika) un vērš uzmanību uz sekojošo: dabasgāzes pārvades sistēmas operatora vēlme 

optimāli izmantot pieejamās pārvades sistēmas jaudas, nodrošinot rezervēto jaudu 

izmantošanas uzsākšanu paredzamos un iespējami īsos termiņos un novēršot nelietderīgi 

rezervēto jaudu apjomu, ir atbalstāma. Tomēr, realizējot apjomīgus pieslēgumu dabasgāzes 

pārvades sistēmai projektus, Metodikas 16.1.apakšpunktā sistēmas lietotājiem noteiktais 60 

dienu termiņš var nebūt pietiekams, lai izvērtētu un pieņemtu lēmumus par lietderīgāko 

risinājumu 8.punktā minēto vienošanos noslēgšanai. 

Ievērojot to, ka komplicētas tehnisko prasību izstrādes gadījumā pārvades sistēmas 

operatoram Metodikas 7.punktā ir paredzētas tiesības pagarināt termiņu tehnisko prasību 

izstrādei, aicinām komplicētu projektu īstenošanas gadījumos arī sistēmas lietotājiem paredzēt 

tiesības pagarināt Metodikas prasību izpildes termiņus un papildināt Metodiku ar atsevišķu 

punktu šādā redakcijā: 

"Ja 8.punktā minēto vienošanos noslēgšana ir komplicēta un to sagatavošanai nepieciešams 

ilgāks laika periods, par vienošanos noslēgšanas termiņu sistēmas lietotājs rakstveidā 

informē sistēmas operatoru 20 dienu laikā no tehnisko noteikumu saņemšanas un vienojas 

ar sistēmas operatoru par citu vienošanos noslēgšanas termiņu," 

kā arī papildināt Metodikas 16.1.apakšpunktu ar tekstu: "vai citā termiņā, par kuru sistēmas 

lietotājs un sistēmas operators ir vienojušies", izsakot Metodikas 16.1.pakšpunktu šādā 

redakcijā: 

 



 

 

"16.1.sistēmas lietotājs 60 dienu laikā no dienas, kad sistēmas operators nosūtījis sistēmas 

lietotājam tehniskās prasības, vai citā termiņā, par kuru sistēmas lietotājs un sistēmas 

operators ir vienojušies, ar sistēmas operatoru nav noslēdzis šo noteikumu 8.punktā 

paredzēto vienošanos."  

 

 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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