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Priekšlikumu un komentāru apkopojums par konsultāciju dokumentu par dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumiem 

dabasgāzes sadales sistēmas operatoriem, biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes termināļa operatoriem un dabasgāzes lietotājiem. 

 

 

Užulis, 67097248, ingus.uzulis@sprk.gov.lv 

Nr.p.

k. 

Konsultācijai nodotā projekta 

redakcija (konkrēta punkta 

redakcija) 

Priekšlikumi un komentāri Regulatora viedoklis par 

priekšlikumiem vai komentāriem 

(ir ņemts vērā vai informācija 

par alternatīvu risinājumu) 

Konsultācijai nodotā projekta 

attiecīgā punkta galīgā 

redakcija 

I. Jautājumi, par kuriem vienošanās ir panākta 

 16.1. sistēmas lietotājs 60 dienu 

laikā no dienas, kad sistēmas 

operators nosūtījis sistēmas 

lietotājam tehniskās prasības, ar 

sistēmas operatoru nav noslēdzis 

šo noteikumu 8.punktā paredzēto 

vienošanos; 

AS “Latvenergo”  
Papildināt Noteikumu projektu ar 

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” 

Papildināt Noteikumu projekta 

16.1.apakšpunktu un izteikt 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.” 

 

Ņemot vērā, ka vienošanos gatavo 

sistēmas operators, nebūtu pamata 

papildināt Noteikumu projektu ar 

atsevišķu punktu, kurā būtu noteikts, ka 

vienošanos gatavo sistēmas lietotājs. 

Regulators papildināja Noteikumu 

projekta 16.1.apakšpunktu, lai risinātu 

iespējamās problēmas komplicētu un 

sarežģītu pieslēgumu izbūves 

gadījumā. 

16.1. sistēmas lietotājs 60 dienu 

laikā no dienas, kad sistēmas 

operators nosūtījis sistēmas 

lietotājam tehniskās prasības, ar 

sistēmas operatoru nav noslēdzis šo 

noteikumu 8.punktā paredzēto 

vienošanos, izņemot, ja sakarā ar to, 

ka pieslēguma tehniskais risinājums 

ir komplicēts, sistēmas operators un 

sistēmas lietotājs vienojušies par citu 

termiņu vienošanās noslēgšanai; 
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Priekšsēdētāja A. Ozola 

 

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. 

  
 


