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Par izsludinātā projekta “Par izsoles noteikumiem par dabasgāzes nodrošināšanu pārvades 
sistēmas starpsavienojumā ar krātuvi 2017. – 2018. gadā” sabiedrisko apspriešanu 
 

Atsaucoties uz Jūsu tīmekļa vietnē izsludināto projekta “Par izsoles noteikumiem par 
dabasgāzes nodrošināšanu pārvades sistēmas starpsavienojumā ar krātuvi 2017. – 2018. gadā” 
(turpmāk – Noteikumi) sabiedrisko apspriešanu, sniedzam šādus priekšlikumus attiecībā uz 
Noteikumu projektu: 

1. Noteikumu projekta 1. punktā izsoles priekšmets ir definēts kā līgumiska 
vienošanās par dabasgāzes pieejamības nodrošināšanu, veicot “dabasgāzes iesūknēšanu un 
uzglabāšanu krātuvē”. Šāds izsoles priekšmeta formulējums kā obligātu līgumisko saistību 
izpildes nosacījumu prezumē dabasgāzes fizisku iesūknēšanu krātuvē, izslēdzot iespēju 
nodrošināt dabasgāzes pieejamību ar krātuvē iepriekš iesūknēto dabasgāzes apjomu vai ar 
dabasgāzi, kas nodrošināšanas saistību izpildes laikā nopirkta krātuvē, nevis ārpus tās.  

Ierosinām izslēgt no Noteikumu projekta obligāto prasību iesūknēt dabasgāzi 
kr ātuvē; 

2. Noteikumu projekta 30. punktā ir noteikts krātuves lietotāja pienākums ievadīt 
dabasgāzi pārvades sistēmā pēc pārvades sistēmas operatora pieprasījuma. Pārvades sistēmas 
operatora tiesības krātuves lietotāja vietā pieņemt lēmumu par krātuves lietotāja dabasgāzes 
izņemšanu no krātuves pārvades sistēmas drošības garantēšanai bez atlīdzības ir nesamērīgas.  

Ierosinām aizstāt Noteikumu projekt ā iekļauto izsoles dalībnieka apņemšanos 
ievadīt dabasgāzi pārvades sistēmā pēc pārvades sistēmas operatora pieprasījuma ar 
izsoles dalībniekam saistošu apņemšanos līguma darbības laikā pēc pārvades sistēmas 
operatora pieprasījuma izteikt saistošus piedāvājumus balansējošās dabasgāzes piegādei 
pārvades sistēmas operatoram nepieciešamajā apjomā, vienlaicīgi paredzot, ka krātuves 
lietotāja saistību apmērs glabāt dabasgāzi krātuvē tiek samazināts par minētajā kārtībā 
operatoram pārdoto dabasgāzes apmēru; 

3. Noteikumu projekta 18. punktā ir noteikts pretendentu izvēles princips, kas 
identiska cenu piedāvājuma gadījumā paredz izvēlēties pretendentu, kurš piedāvājumu 
iesniedzis pirmais.  

Ierosinām noteikt, ka identiskas cenas piedāvājuma gadījumā, piedāvājumi tiek 
pieņemti proporcionāli atlikušajam tr ūkstošajam apjomam, paredzot pretendenta 



 

 

tiesības vienpusēji atk āpties no saistošā piedāvājuma; 

4. Noteikumu projekta 19. punkts paredz noraidīt saistošo piedāvājumu daļā, kas 
pārsniedz Noteikumu 2. punktā norādīto maksimālo dabasgāzes apjomu, radot izsoles 
dalībniekam pienākumu slēgt līgumu par neproporcionāli mazu iesniegtā piedāvājuma daļu, 
kura izmaksas neatbilst piedāvājumā norādītajam dabasgāzes apjomam. 

Ierosinām paredzēt izsoles dalībniekam tiesības vienpusēji atk āpties no saistošā 
piedāvājumā gadījumā, ja dalībnieka piedāvājums daļēji tiek noraid īts vai paredzēt 
izsoles dalībniekam tiesības iesniegt saistošo piedāvājumu, norādot katram Noteikumu 
2. punktā norādītajam termiņam vairākas nodrošināšanas saistību cenas atkarībā no 
dabasgāzes apjoma, par kuru tiks slēgts līgums; 

5. ar mērķi novērst interešu konflikta iespējamību starp izsoles rīkotāju un izsoles 
dalībniekiem, ierosinām noteikt un aprakstīt interešu konfliktu novēršanas procedūru, 
izvērt ējot izsoles dalībnieku iesniegtos pieteikumus un piedāvājumus. 

 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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