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Noteikumu pašreizējais statuss
2017.Gada 7.februārī Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas

noteikumi apstiprināti Ministru kabinetā

līdz 22.02.2017. nav vēl izsludināti Latvijas Vēstnesī (tiek veikti 

tehniskie labojumi)

Noteikumos vairāk nekā 180 punkti uz ~ 50 lpp., ietverti XIV

nodaļās

Noteikumi stāsies spēkā 2017.gada 3.aprīlī
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Noteikumu nozīme un tvērums

DTLN – gāzes tirdzniecības un sadales “Satversme”.

Regulē visus būtiskākos jautājumus:

- dabasgāzes piegādes procesā iesaistīto personu (tirgotāju/sadales 

operatora/klientu) savstarpējo attiecību noregulējumu;

- tirgotāju, sadales sistēmas operatora, kā arī dabasgāzes lietotāju 

tiesības un pienākumus;

-tehniskos priekšnoteikumus gāzes piegādei un drošai lietošanai 

visā gāzes pieslēguma esamības laikā (arī pēc tirdzniecības līguma 

izbeigšanas);

-jautājumus, kas saistīti ar specifiskiem brīvā tirgus un esošās 

situācijas apstākļiem (pēdējā garantētā piegāde, m3/kwh

pārrēķināšana, iegādātās dabasgāzes balansēšana)
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Gāzes brīvā tirgus modelis pēc 03.04.2017.

Ar klientu tiek slēgts dabasgāzes tirdzniecības līgums
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Gāzes lietotājs

Dabasgāzes tirgotājs

(Latvijas Gāze vai 

cits tirgotājs)

Sadales operators

(līdz 01.01.2018. – LG)

Pārvades operators

(CBG)



Dabasgāzes tirdzniecība pēc 03.04.2017.

DTLN tiek identificētas divas lietotāju grupas, ar kurām tiek slēgti 

atšķirīgi dabasgāzes tirdzniecības līgumi:

1) Juridiskās personas (ar ikdienas un neikdienas dabasgāzes 

uzskaiti);

2) Mājsaimniecības:

- neizdarīs proaktīvu izvēli iesaistīties brīvajā tirgū un turpinās 

saņemt gāzi no LG kā publiskā tirgotāja par regulētu cenu 

(saistītie lietotāji)

- iegādāsies dabasgāzi brīvā tirgus apstākļos (proaktīvi izdara 

izvēli par iesaistīšanos tirgū) 
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Kas mainās? Dabasgāzes cenas komponentes
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REGULĒTĀ 

DAĻA

CENU 

NOSAKA 

TIRGUS

Līdz 30.jūnijam

Dabasgāzes diferencētais 

tirdzniecības gala tarifs 
(ietver dabasgāzes cenu, pārvades, 

uzglabāšanas, sadales pakalpojumu tarifus un 

akcīzes nodokli)

Pēc 1. jūlija

Akcīze

Sadale

Uzglabāšana

Pārvade

Dabasgāzes
cena



Pārejas periods: aprīlis - jūnijs

marts aprīlis maijs jūnijs jūlijs augusts

Piedāvājumu 

izsūtīšana
Jauna līguma darbības periods

01.05.2017.- beztermiņa

Regulētais tarifs, EUR/m3

līdz 30.06.2017

Produkts, EUR/kWh
01.07.2017 -

Līdz 15. jūnijam

Jāpaziņo, ja vēlas citu produktu

Aiziet pie cita tirgotāja



Pēdējās garantētās piegādes izpratne

Dabasgāzes piegāde “avārijas situācijā”:

– lietotājam nav noslēgts dabasgāzes tirdzniecības līgums ar 

dabasgāzes tirgotāju

– lietotājam ir viens spēkā esošs dabasgāzes tirdzniecības 

līgums ar tirgotāju, kurš izbeidzis dabasgāzes tirdzniecību;

– Neviens tirgotājs nevēlas piegādāt dabasgāzi konkrētajam 

lietotājam;

– dabasgāzes tirgotājs ir izbeidzis līgumu ar lietotāju un 

lietotājs vai gazificētā objekta īpašnieks nav nodrošinājis 

iespēju sadales sistēmas operatoram pārtraukt dabasgāzes 

padevi gazificētajā objektā.

PGP līdz sadales operatora nodalīšanai uzticēts LG
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Citi būtiski jautājumi

Turpmāk norēķini ar dabasgāzes lietotājiem (izņemot

mājsaimniecības) notiks enerģijas vienībās – kwh

Sadales sistēmas operators būs atbildīgs par rādījumu nolasīšanu un

paziņošanu tirgotājam, lai tas varētu izrakstīt rēķinus

Bojāto skaitītāju kontroli un kompensācijas aprēķināšanu turpmāk

veiks Sadales sistēmas operators
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Paldies!

JAUTĀJUMI?
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