
 LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA 
   

 Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050  Nod. maks. kods: LV40008020804 
Tālr. 67226536, fakss 67212241  Nor. konts LV53UNLA0001001700906 

 e-pasts: lps@lps.lv    AS "SEB banka" 
 www.lps.lv    kods UNLALV2X 

 

LPSatz_240914_VSS-831, Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Dabasgāzes piegādes un lietošanas 
noteikumi” 

 

Rīga 
24.09.2014. Nr. 0920142598/A2023 
Uz TAP VSS-831 
 

Ekonomikas ministrijai 

 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta noteikumu projektu “Dabasgāzes piegādes un lietošanas 
noteikumi”, jo ir šādi iebildumi: 

1. Nav saprotams, kāpēc, izstrādājot šo normatīvo aktu, dabasgāze tiek 
izcelta privileģēti attiecībā pret citiem kurināmā veidiem, paredzot 
depozīta maksu. LPS uzskata, ka Ekonomikas ministrijai būtu 
jāpieliek visas pūles, lai ar normatīvo aktu izmaiņām mazinātu 
(nevis vēl vairāk palielinātu) diskriminējošas nobīdes maksājumu 
plūsmās starp nozares komersantiem, kuri ir kopīgi iesaistīti viena 
sabiedrībai būtiska pakalpojuma nodrošināšanā. 

2. Lūdzam precizēt 110.7. punktu, jo no tā izriet, ka sistēmas 
operatoram ir tiesības pieprasīt depozīta maksu, ja tas konstatē 
apstākļus, kas rada šaubas par lietotāja vai personas, kura vēlas 
noslēgt līgumu, spēju pilnā apmērā izpildīt uzņemtās saistības. 
Lūdzam precizēt kritērijus. 

3.  Noteikumu 109. punktā ir noteikts, ka par katru veicamā maksājuma 
kavējuma dienu lietotājs maksā sistēmas operatoram nokavējuma 
procentus (Civillikuma 1753. pants) – 0,15% dienā no nesamaksātās 
summas. Taču nekur nav atsauces uz Civillikuma 1763. panta 
1. punktu, kas nosaka, ka procentu pieaugums apstājas, kad vēl 
nesamaksāto procentu daudzums sasniedzis kapitāla lielumu. 
Lūdzam izvērtēt šīs kavējuma maksas apjomu un pamatojumu, kā 
arī samērīguma principus, ja parādi par siltumapgādi uz 2014. gada 
1. maiju sastāda 46,46 miljonus eiro. 

4. Noteikumu projekta 30., 31., 32. un 74. punktos nepieciešams 
papildinājums ar šādu teikumu: “Šis nosacījums neattiecas uz 
pašvaldībai piederošiem gazificētiem objektiem – dzīvokļu 
īpašumiem.” 
Pamatojums: saskaņā ar likumu “Par dzīvojamo telpu īri” 
113. punktu šādu līgumu slēdz īrnieks. 
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5. Nav atbalstāms noteikumu projekta 33. punkts, jo tas ir pretrunā ar 
Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta spriedumu lietā 
nr. SKA-676/2013 izteiktajām atziņām. 
- Iepriekšējā lietotāja parāda saistības izriet no dabasgāzes 

piegādes līguma. Tas nedrīkst ietekmēt trešās personas, tostarp 
uzlikt tām kādus pienākumus vai radīt tiesiskas sekas. 

- Jaunajam nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam vai 
lietotājam nav pienākums interesēties par to, vai par objektā 
piegādāto dabasgāzi ir veikti norēķini un vai nepastāv juridiski 
šķēršļi dabasgāzes padeves nodrošināšanai, jo tas nav atbildīgs 
par iepriekš izveidojušos parādu un šie apstākļi nevar kalpot par 
juridisku šķērsli līguma par dabasgāzes piegādi noslēgšanai. 
Ierosinām noteikuma projekta 32. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“Ja gazificētais objekts iegādāts izsolē, jaunais gazificētā objekta 
īpašnieks ir atbildīgs par šajos noteikumos lietotājam paredzēto 
pienākumu izpildi, tajā skaitā par saņemtās dabasgāzes apmaksu, 
no izsoles akta apstiprināšanas dienas.” 

6. Lūdzam precizēt noteikumu projekta 52. punktu, jo redakcija ir 
pretrunā ar 46. punktu. Ierosinām to izteikt šādā redakcijā:  
“52. Sistēmas operatoram ir tiesības pieprasīt lietotājam piederošo 
norēķinu uzskaites mēraparātu vai dabasgāzes patēriņa skaitītāju, ja 
gazificētajā objektā uzstādītais norēķinu uzskaites mēraparāts vai 
dabasgāzes patēriņa skaitītājs nenodrošina precīzu patērētās 
dabasgāzes uzskaiti vai neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām. Lietotājam ir pienākums nomainīt gazificētajā objektā 
uzstādīto norēķinu uzskaites mēraparātu vai dabasgāzes patēriņa 
skaitītāju sistēmas operatora noteiktajā termiņā. Mājsaimniecības 
lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmai uzstādītos skaitītājus nomaina 
sistēmas operators.” 

7. Lūdzam papildināt noteikumu projekta 54. punktā aiz vārda 
“Lietotājam” ar vārdiem “Dzīvojamās mājas pārvaldītājam”, 
savukārt 55. un 56. punktā aiz vārdiem “Mājsaimniecības 
lietotājs” – ar vārdiem “Dzīvojamās mājas pārvaldītājs”. 
Pamatojums: pašvaldības dzīvojamās mājās piekļuvi dabasgāzes 
apgādes sistēmai nodrošina ar pārvaldnieka starpniecību, kuram 
uzticēta mājas pārvaldīšana. Līdzīga rakstura labojumi pēc 
analoģijas izdarāmi arī 70 un 71. punktā, attiecīgi aiz vārda 
“Lietotājs” papildinot “dzīvojamās mājas pārvaldītājs”. 

8. Papildināt 75. punktu aiz vārda “īpašniekam” ar vārdiem “(izņemot 
pašvaldības)”. Pamatojums – 75.1., 75.2., 75.4. punkts pašvaldībai 
nav jānodrošina, jo tai nav līguma ar AS “Latvijas gāze”. 

9.  Izslēdzams 77.1. punkts, jo, ja gazificētā objekta īpašniekam nav 
noslēgts līgums ar AS “Latvijas gāze” par dabasgāzes piegādi, nav 
nekāda pamata pieprasīt 77.1. punkta izpildi. Noteikumu ietvarā AS 
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“Latvijas gāze” nevar deleģēt pašvaldībām kontrolēt īrnieku 
līgumsaistības. 

10. Noteikumu 80. pārstrādājams, jo, ja šajā punktā paredzēts, ka 
dabasgāzes piegādi atjaunos tikai tad, kad būs samaksāti arī 
iepriekšējā lietotāja parādi, kurus sistēmas operators nav spējis 
iekasēt, tad šāda prasība ir prettiesiska (sk. Augstākās tiesas 
Administratīvo lietu departamenta spriedumu lietā nr. SKA-
676/2013).  

11.  Noteikumu projekta 81. punktā aiz vārda “īpašnieks” papildināt ar 
vārdiem “(izņemot pašvaldību)”. 

 
 
 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
 
26.09.2014. 16:38 
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Aino Salmiņš, Padomnieks tehnisko problēmu jautājumos  
67508561, 29166924, aino.salmins@lps.lv 
 
 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


