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Par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators)
lēmuma projektu „Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2017.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.1/16 „Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas
noteikumi”” (turpmāk – Noteikumu projekts)
AS “AJ Power Gas” (turpmāk – AJPG) ir iepazinusies ar Noteikumu projektu un izsaka atzinību
Regulatoram un Pārvades sistēmas operatoram (turpmāk – PSO) par ieguldīto darbu un rezultātu
dabasgāzes pārvades sistēmas sakārtošanā un praksē lietoto normu iestrādāšanu Dabasgāzes
pārvades sistēmas lietošanas noteikumos (turpmāk – Noteikumi).
Kā īpaši atbalstāmus AJPG vēlētos uzsvērt Noteikumu projekta 1.19. un 1.28. – 1.30. punktus,
kas regulē norēķinu par nebalansa apjomiem, kā arī PSO izrakstītā rēķina apmaksas datumu.
Samērīgs PSO rēķina apmaksas termiņš ir īpaši svarīgs, lai novērstu šobrīd plaši izplatītās
situācijas, kad sistēmas lietotājs kreditē PSO par pārvades sistēmas izmantošanas maksas
apjomu, taču vēl nav saņēmis atbilstošo maksu no dabasgāzes galapatērētāja, kam šī maksa ir
saistoša pēc būtības, ilgāka rēķinu apmaksas termiņa dēļ.
Tomēr, lai nodrošinātu vienādas iespējas esošajiem un jauniem dabasgāzes pārvades sistēmas
lietotājiem veikt aktīvu darbību atvērtajā dabasgāzes tirgū, tādejādi sekmējot konkurenci un
lielākus ieguvumus galapatērētājam, AJPG aicina izdarīt vairākas, samērīgumu veicinošas
izmaiņas Noteikumu projektā:
1) svītrot 1.22. punktu;
2) svītrot 1.26. punktu;
2) papildināt Noteikumu projektu ar 1.33. punktu šādā redakcijā:
“1.33. izteikt 154. punktu šādā redakcijā:
“154. Sistēmas lietotājs pēc pilna kalendārā gada kopš Pārvades sistēmas pakalpojuma
līguma noslēgšanas ne retāk kā reizi gadā iesniedz pārvades sistēmas operatoram
aktualizētu informāciju par sistēmas lietotāja kredītreitingu. Sistēmas lietotājam ir
pienākums nekavējoties informēt pārvades sistēmas operatoru par izmaiņām sistēmas
lietotāja kredītreitingā.””
3) papildināt Noteikumu projektu ar 1.34. punktu:
“1.34. izteikt 155.3. punktu šādā redakcijā:
“155.3. ja saskaņā ar šo noteikumu 156.punktā noteiktajiem kritērijiem sistēmas
lietotājam pēc pilna kalendārā gada kopš Pārvades sistēmas pakalpojuma līguma
noslēgšanas nav atbilstoša kredītreitinga.””
AJPG ieteiktās izmaiņas Noteikumu projektā sekmētu dabasgāzes pārvades sistēmas lietotāja
atbildīgu informācijas apmaiņu ar PSO par lietotāja kredītuzticamību, nosakot par pienākumu
reizi gadā iesniegt aktuālu informāciju par savu kredītreitingu.

Ievērojot:
1) to, ka darbības uzsākšana brīvajā dabasgāzes tirgū prasa pamatīgus kapitālieguldījumus
atbilstošas kvalitātes iekšējo procesu izveidē;
2) dabasgāzes tirgus sezonalitāti (ievērojams apgrozījuma apjoms novērojams ziemas mēnešos,
kam nepieciešams gatavoties, veidojot dabasgāzes uzkrājumus Inčukalna pazemes dabasgāzes
krātuvē);
3) faktu, ka pirmās dabasgāzes piegādes pēc liberalizētajā Latvijas dabasgāzes tirgū
noslēgtajiem līgumiem notika kalendārā gada vidū;
4) to, ka Noteikumu spēkā esošās redakcijas 153. punkts paredz sākotnējo sistēmas lietotāja
kredītuzticamības izvērtējumu brīdī, kad tiek noslēgts pārvades sistēmas lietošanas līgums,
ir nepieciešams papildināt Noteikumu normu par kredītuzticamības pierādījumiem ar
nosacījumu, ka tas tiek darīts pēc pilna kalenārā gada darbības dabasgāzes tirgū. Šādā veidā
sistēmas lietotāja gada pārskatā tiktu atspoguļots patiesais sistēmas lietotāja finanšu stāvoklis un,
līdz ar to, arī tā kredītuzticamība.
Tas ir īpaši svarīgi gadījumos, kad sistēmas lietotājs tieši nepiedalās starptautiskajos finanšu
tirgos un nav ieguvis Noteikumu 156.1. – 156.3. punktos minēto starptautisko kredītreitingu
kompāniju novērtējumu, un savu kredītuzticamības pierādījumu plāno veikt, izmantojot
atbilstību Creditreform reitingu riska klasei, kas tiek noteikta, balstoties uz Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrā iesniedzamajiem gada pārskatiem.
Tāpat būtiski saglabāt spēkā esošās Noteikumu redakcijas 157. punkta otro teikumu, kas ieskicē
iespējas, kā sistēmas lietotājs var pierādīt PSO savu kredītuzticamību. Noteikumu projektā
iekļautā šī Noteikumu punkta redakcija pastiprinātu neskaidrību par iespējām piemērot šī punkta
būtībā nostiprinātās iespējas sistēmas lietotājam nepiekrist PSO lēmumam.
AJPG izsaka pateicību Regulatoram par iespēju izteikt viedokli par Noteikumu projektu un cer,
ka AJPG ieteikumi tiks ņemti vērā Noteikumu grozījumu pieņemšanas procesā. AJPG izsaka
gatavību tikties klātienē un sīkāk izklāstīt savu redzējumu par Noteikumu projektā veicamo
izmaiņu būtību un pamatojumu to nepieciešamībai.
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