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Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisija 

Ūnijas iela 45 

Rīga, LV-1039 

 

Par dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas piemērošanu 

 

AS "Latvenergo" ir iepazinusies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

publicēto Konsultāciju dokumentu par dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu 

aprēķināšanas metodikas piemērošanu un vērš uzmanību uz to, ka: 

I. Latvijas pārvades sistēma aktīvi tiek izmantota ne tikai Latvijas iekšējā dabasgāzes 

patēriņa nodrošināšanai, bet arī Lietuvas un FinEstLat zonas tranzītam ar un bez dabasgāzes 

uzglabāšanas Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (turpmāk – IPGK). Par to liecina plānotās 

dabasgāzes plūsmas Latvijas Karksi un Kiemenai izejas punktos salīdzinājumā ar Latvijas 

iekšzemes patēriņu proporcijās 1:1. Vienlaikus tiek īstenoti šo  starpsavienojumu 

uzlabošanas projekti ar mērķi vēl vairāk efektivizēt dabasgāzes plūsmas Somijas un Baltijas 

dabasgāzes tirgū un nodrošināt labāku sistēmas lietotāju piekļuvi IPGK. Savukārt plānotie 

dabasgāzes apjomi IPGK izejas punktā būtiski pārsniedz ne vien Latvijas lietotāju 

dabasgāzes patēriņu, bet arī pārsniedz trešdaļu no kopējā Lietuvas un FinEstLat zonas 

dabasgāzes patēriņa – tātad IPGK jau šobrīd ir būtiska loma visu Baltijas valstu un Somijas 

dabasgāzes apgādes drošuma un plūsmu nepārtrauktības nodrošināšanā; 

II. tā kā IPGK ir vienīgā funkcionējošā pazemes gāzes krātuve FinEstLat zonā un tā 

nodrošina visa reģiona dabasgāzes apgādes drošumu un plūsmu nepārtrauktību, tad ieejas 

punkta no IPGK un izejas punkta uz IPGK tarifiem piemērojamā 100% atlaide ir atbalstāma 

un tā veicina aktīvāku IPGK izmantošanu; 

III. dabasgāzes pārvades sistēmas operatora ieņēmumu samazinājuma, ko rada faktiskās 

ieejas punkta no IPGK un izejas punkta uz IPGK izmaksas, kompensācijas pienākuma 

noteikšana tikai Latvijas lietotājiem nav ekonomiski pamatota un tā rada nesamērīgu 

dabasgāzes izmaksu slogu tikai vienas no IPGK izmantojošo valstu dabasgāzes lietotājiem. 

Ievērojot augstāk minēto, aicinām FinEstLat zonas regulatīvās iestādes vienoties par 

IPGK izejas un ieejas punktu izmaksu attiecināšanu uz FinEstLat zonas ieejas tarifiem. Šāds 

risinājums arī veicinās IPGK izmantošanu. 

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