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Ekonomikas ministrijai 
 

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

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi šā gada 3. novembrī 
starpministriju sanāksmē precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” un neatbalsta to tālāku 
virzību šādu iemeslu dēļ: 

1. Latvijas Pašvaldību savienību starpministriju sanāksmē pārstāvēja 
Rīgas domes mājokļu un vides departamenta pārstāvji, kuru 
iebildumi sanāksmē ņemti vērā tikai daļēji. 

2. Noteikumu projektā iestrādātās normas par dabasgāzes lietotāju 
nosaka dzīvojamās mājas īpašnieku, nevis īrnieku, attiecīgi paredzot 
pienākumu noslēgt līgumu par dabasgāzes piegādi tikai ar 
dzīvojamās mājas īpašnieku. Noteikumu projekta anotācijā norādīts, 
ka saskaņā ar Civillikuma normām īpašniekam, kurš gūst labumu no 
īpašuma, ir pienākums pildīt uz nekustamo īpašumu attiecinātus 
pienākumus, tai skaitā noslēgt līgumus par dabasgāzes piegādi un 
pildīt šajos noteikumos paredzētos pienākumus, lai gan pašvaldību 
pārstāvji projekta saskaņošanas laikā skaidroja, ka pašvaldība kā 
izīrētājs negūst labumu no izīrētā īpašuma. Atkārtoti vēršam jūsu 
uzmanību uz to, ka pašvaldība, pildot likuma “Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas devītajā punktā noteikto autonomo funkciju, 
sniedzot iedzīvotājiem palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, 
negūst labumu no izīrētajiem dzīvokļiem. Līdz šim AS “Latvijas 
gāze” ar pašvaldībām slēdza divpusēju līgumu par dabasgāzes 
piegādi. Pašvaldībai nav pamata slēgt līgumus ar dabasgāzes 
piegādātāju, jo dabasgāze tiek lietota dzīvokļa īrnieka, nevis 
īpašnieka vajadzībām. 
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3. Nevaram piekrist noteikumu projekta 71. un 72. punktā dzīvokļa 
īpašniekiem (pašvaldībai) noteiktajiem pienākumiem par 
maksājumu kontroles, uzraudzības un to veikšanas pienākumu 
uzlikšanu gazificētā objekta īpašniekam, ja dabasgāzes lietotājs ir 
mājsaimniecība. Šāda norma rada pašvaldībām papildu 
administratīvo slogu (piemēram, Rīgā pašvaldībai pieder 15 000 
dzīvokļu). 

4. Neatbalstām noteikumu projektā 27. punktā un anotācijā noteikto, ka 
sistēmas operatoram ir ierobežotas iespējas aizsargāt savas intereses, 
jo lietotājs nenodrošinot piekļuvi dabasgāzes apgādes sistēmai. 
Pašreizējā prakse rāda, ka pašvaldību īpašumā vai valdījumā 
esošajos dzīvokļos piekļuvi nodrošina pārvaldnieks. Vai tiešām 
normatīvā akta izstrādātāji uzskata, ka šim nolūkam jāveido īpaša 
pašvaldības institūcija? 

5. Neatbalstām noteikumu projekta 32. punkta nosacījumus par 
īpašnieka vai tiesiskā valdītāja atbildību (samaksas veikšanu par 
dabasgāzes piegādi) periodā, kad līgums zaudējis spēku vai atzīts 
par spēkā neesošu, jo pašvaldībai nav nekādas saistības ar iepriekš 
noslēgtajiem līgumiem. Prakse liecina, ka AS “Latvijas gāze” pat 
vairāk nekā 10 gadus nav piedzinusi parādus no lietotājiem 
parādniekiem, bet izvirza prasības pašvaldībai.  

6. Neatbalstām 116. punkta nosacījumus, ka šajos noteikumos 
iekļautais regulējums, tajā skaitā sistēmas operatora, lietotāja un 
gazificētā objekta īpašnieka tiesības un pienākumi, ir attiecināmi arī 
uz tiesiskajām attiecībām, kuras nodibinātas pirms šo noteikumu 
spēkā stāšanās, kā arī 117. punkta regulējumam. 

7. Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka noteikumu projekta izstrādātājs nav 
ņēmis vērā to, ka Konkurences padome 01.10.2013. lēmumā 
nr. EO2-48 “Par konkurences likuma 13. panta pirmajā daļā noteiktā 
aizlieguma pārkāpumu “AS “Latvijas gāze” darbībās” jau ir 
norādījusi uz to, ka AS “Latvijas gāze” prakse, līgumu noslēgšanu 
saistot ar iepriekšējo parādu apmaksu, nav pieļaujama un ir 
izbeidzama. 

Ņemot vērā augstāk minēto, uzskatām par nepieciešamu organizēt 
starpministriju sanāksmi. 
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