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Priekšlikumu un komentāru apkopojums par konsultāciju dokumentu par grozījumiem Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos 

 

 

N.p.

k. 

Konsultācijai nodotā projekta 

redakcija (konkrēta punkta 

redakcija) 

Priekšlikumi un komentāri Regulatora viedoklis par 

priekšlikumiem vai komentāriem 

(ir ņemts vērā, vai informācija par 

alternatīvu risinājumu) 

Konsultācijai nodotā projekta 

attiecīgā punkta galīgā 

redakcija 

I. Jautājumi, par kuriem vienošanās ir panākta 

1. 1.1. aizstāt 24.1.apakšpunktā 

skaitli “10” ar vārdu “piecas” 

 

UAB Ignitis 

Experience suggests that all offered 

volumes are booked during the first 

auction/booking day of the season. 

For that reason, in order to leave 

sufficient amount of time for market 

participants to prepare for the auction 

it is suggested to keep 10 working 

days notice period. While remaining 

auctions for the season may be 

notified within 5 working days, as 

suggested. Proposed amendment: 

24.1 the system operator shall publish 

the storage capacity auction 

regulations, which has been agreed on 

with the Regulator, on its website: 

- not later than ten working days 

before the first auction of the season 

start time specified in the auction 

regulations; 

- not later than five working days 

before the start time of remaining 

Daļēji ņemts vērā 

Regulatora padomes 2021.gada 

15.aprīļa sēdē nolemts atlikt 

jautājuma “Grozījumi Inčukalna 

pazemes gāzes krātuves lietošanas 

noteikumos” izskatīšanu un 

izstrādāt jaunu konsultāciju 

dokumentu par grozījumiem 

Inčukalna pazemes gāzes krātuves 

lietošanas noteikumos (turpmāk – 

Noteikumi), ņemot vērā sniegtos 

komentārus.  

Jaunajā  konsultāciju dokumentā 

plānots iekļaut Noteikumu 

24.1.apakšpunkta grozījumus, 

ievērojot UAB Ignitis komentārā 

minēto. Šāds grozījums nodrošinātu 

dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas 

lietotāju (turpmāk – sistēmas 

lietotājs) iespēju savlaicīgi 

sagatavoties krātuves grupētās jaudas 

produkta un divu gadu grupētās 

jaudas produkta pirmajai izsolei, jo 

Tiks veikta jauna konsultācija. 
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auctions for the season specified in the 

auction regulations; 

minētās izsoles sākuma laiks nav 

sasaistīts ar noteiktu provizoriskās 

krātuves pieejamās jaudas 

nākamajam krātuves ciklam apjomu, 

informāciju par kuru sistēmas 

lietotājs var atrast uzglabāšanas 

sistēmas operatora tīmekļvietnē.   

Noteikumu 24.1.apakšpunkta 

grozījums noteiks uzglabāšanas 

sistēmas operatora pienākumu vismaz 

10 darba dienas pirms pirmās 

krātuves jaudas izsoles, kas tiek 

organizēta krātuves jaudas 

rezervēšanai nākamajam krātuves 

ciklam, sākuma laika publicēt savā 

tīmekļvietnē krātuves jaudas izsoles 

nolikumu. Pārējo Noteikumos 

noteikto izsoļu nolikumi 

uzglabāšanas sistēmas operatoram  

būs  jāpublicē ne vēlāk kā piecas 

darba dienas pirms izsoles sākuma 

laika.  

2. 1.2. noteikumu 2.pielikumā:  

1.2.1. izteikt 1.1.apakšpunktu šādā 

redakcijā: 

“1.1. Krātuves jaudas 

rezervēšanas laiks:  

1.1.1. nākamajam krātuves 

ciklam: 

1.1.1.1. ne vēlāk kā attiecīgā gada 

15.martā atbilstoši sistēmas 

operatora paziņojumam par 

krātuves jaudas izsoli; 

AS “Conexus Baltic Grid” 

Grozījumu projekts paredz, ka 

Inčukalna pazemes gāzes krātuves 

(turpmāk – krātuve) grupētās jaudas 

produkta un divu gadu grupētās jaudas 

produkta izsoli sistēmas operatoram ir 

pienākums organizēt līdz attiecīgā 

gada 30.aprīlim, ja pēc krātuves 

jaudas izsoles, kas tiek organizēta līdz 

attiecīgā gada 15.martam, 

provizoriskā krātuves pieejamā jauda 

nākamajam krātuves ciklam ir 

vienāda vai lielāka par 5% no krātuves 

Daļēji ņemts vērā 

Regulatora padomes 2021.gada 

15.aprīļa sēdē nolemts atlikt 

jautājuma “Grozījumi Inčukalna 

pazemes gāzes krātuves lietošanas 

noteikumos” izskatīšanu un 

izstrādāt jaunu konsultāciju 

dokumentu par grozījumiem 

Noteikumos, ņemot vērā sniegtos 

komentārus.  

Vismaz vienam sistēmas lietotājam ir 

būtiski iebildumi pret Grozījumu 

projektā paredzētā regulējuma 

Tiks veikta jauna konsultācija. 
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1.1.1.2. ne vēlāk kā attiecīgā gada 

30.aprīlī atbilstoši sistēmas 

operatora paziņojumam par 

krātuves jaudas izsoli, ja pēc šā 

pielikuma 1.1.1.1.apakšpunktā 

noteiktās izsoles provizoriskā 

krātuves pieejamā jauda 

nākamajam krātuves ciklam ir 

vienāda vai lielāka par 5% no 

krātuves tehniskās jaudas 

prognozes nākamajam krātuves 

ciklam, kas paziņota saskaņā ar šo 

noteikumu 7.punktu; 

1.1.2. esošajam krātuves ciklam 

– sestajā darba dienā pēc krātuves 

tehniskās jaudas un krātuves 

pieejamās jaudas esošajam 

krātuves ciklam publicēšanas 

dienas saskaņā ar šo noteikumu 

9.punktu.”; 

1.2.2. izteikt 2.1.apakšpunktu šādā 

redakcijā: 

“2.1. Krātuves jaudas 

rezervēšanas laiks:  

2.1.1. nākamajam krātuves 

ciklam: 

2.1.1.1. ne vēlāk kā attiecīgā gada 

15.martā atbilstoši sistēmas 

operatora paziņojumam par 

krātuves jaudas izsoli; 

2.1.1.2. ne vēlāk kā attiecīgā gada 

30.aprīlī atbilstoši sistēmas 

operatora paziņojumam par 

tehniskās jaudas prognozes 

nākamajam krātuves ciklam. 

AS “Conexus Baltic Grid” lūdz 

Regulatoru skaidrot, vai pirms katra 

no grozījumu projektā noteiktajiem 

datumiem, attiecīgi 15.marta un 

30.aprīļa,  AS “Conexus Baltic Grid” 

ir tiesības organizēt krātuves jaudas 

izsoles vairākkārt, publicējot vairākus 

paziņojumus par Inčukalna PGK 

jaudas izsoļu norisi gan pirms 

15.marta, gan 30.aprīļa.  

Ievērojot minēto un ja grozījumu 

projekts Regulatora ieskatā nepiešķir 

tiesības  AS “Conexus Baltic Grid” 

rīkot vairākas krātuves jaudas izsoles 

pirms minētajiem marta un aprīļa 

datumiem,  AS “Conexus Baltic Grid” 

lūdz Regulatoru krātuves lietošanas 

noteikumos ieviest regulējumu, kas 

paredz, ka gan pirms 15.marta, gan 

30.aprīļa Sabiedrībai ir tiesības 

organizēt vairākas grupētās jaudas 

produkta un divu gadu grupētās jaudas 

produkta izsoles atbilstoši krātuves 

jaudas izsoļu kalendāram, kuru 

AS “Conexus Baltic Grid” ir 

pienākums publicēt savā tīmekļvietnē 

ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 

15.martam jeb krātuves izņemšanas 

sezonas datumam, kad  AS “Conexus 

Baltic Grid” savā tīmekļvietnē publicē 

pirmo paziņojumu par krātuves jaudas 

izsoli. 

attiecināšanu uz nākamo 

(2021./2022.gada) krātuves ciklu, 

konkrēti, krātuves jaudas izsoļu 

kārtības maiņu laikā, kad jau ir 

uzsākta krātuves jaudas rezervēšana 

minētajam krātuves ciklam. Līdz ar to 

Grozījumu projekta pieņemšanai un 

attiecināšanai uz nākamo krātuves 

ciklu nevar tikt viennozīmīgi atzīta 

pozitīva ietekme uz dabasgāzes 

uzglabāšanas sistēmas operatora 

darbību un sistēmas lietotājiem. 

Turklāt ir saņemti būtiski 

priekšlikumi attiecībā uz izsolāmās 

krātuves jaudas apjomu, par kuriem 

vēl ir nepieciešams saņemt 

dabasgāzes tirgus dalībnieku 

viedokli. 

Regulators vērtēs nepieciešamību 

jaunajā konsultāciju dokumentā par 

grozījumiem Noteikumos saglabāt 

Grozījumu projektā ietverto krātuves 

jaudas nākamajam krātuves ciklam 

izsoļu kārtību.   

Regulatora padomes 2021.gada 

15.aprīļa sēdē izskatītais Grozījumu 

projekts paredz, ka krātuves grupētās 

jaudas produkta un divu gadu 

grupētās jaudas produkta pirmo izsoli 

uzglābšanas sistēmas operators var 

rīkot jebkurā laikā līdz attiecīgā gada 

15.martam, ja ir noteikti uzglabāšanas 

pakalpojuma tarifi nākamajam 

krātuves ciklam. Uzglabāšanas 

pakalpojuma tarifu nākamajam 
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krātuves jaudas izsoli, ja pēc šā 

pielikuma 2.1.1.1.apakšpunktā 

noteiktās izsoles provizoriskā 

krātuves pieejamā jauda 

nākamajam krātuves ciklam ir 

vienāda vai lielāka par 5% no 

krātuves tehniskās jaudas 

prognozes nākamajam krātuves 

ciklam, kas paziņota saskaņā ar šo 

noteikumu 7.punktu, un šā jaudas 

produkta rezervēšanai pieejamais 

krātuves jaudas apjoms ir lielāks 

par 0 kWh; 

2.1.2. esošajam krātuves ciklam 

– sestajā darba dienā pēc krātuves 

tehniskās jaudas un krātuves 

pieejamās jaudas esošajam 

krātuves ciklam publicēšanas 

dienas saskaņā ar šo noteikumu 

9.punktu, ja jaudas produkta 

rezervēšanai pieejamais krātuves 

jaudas apjoms ir lielāks par 

0 kWh.” 

krātuves ciklam esība ir minētās 

izsoles norises laiku ietekmējošs 

faktors, jo Regulatora 2021.gada 

11.februārī apstiprinātajā AS 

“Conexus Baltic Grid” krātuves 

jaudas izsoles tipveida nolikuma 

5.4.apakšpunktā ir nepieciešams 

norādīt izsolītā krātuves jaudas 

produkta tarifu.   

Saskaņā ar Regulatora padomes 

2021.gada 15.aprīļa sēdē izskatīto 

Grozījumu projektu laikā no krātuves 

grupētās jaudas produkta un divu 

gadu grupētās jaudas produkta pirmās 

izsoles līdz attiecīgā gada 30.aprīlim 

uzglabāšanas sistēmas operatoram ir 

pienākumus organizēt krātuves 

grupētās jaudas produkta un divu 

gadu grupētās jaudas produkta izsoli, 

tiklīdz provizoriskā krātuves 

pieejamā jauda nākamajam krātuves 

ciklam ir vienāda vai lielāka par 5% 

no krātuves tehniskās jaudas 

prognozes nākamajam krātuves 

ciklam. Ievērojot, ka minētajā laikā 

turpinātos dabasgāzes izņemšana no 

krātuves, krātuves grupētās jaudas 

produkta un divu gadu grupētās 

jaudas produkta izsoles var būt 

vairākas. 

Piemēram, ja ir noteikti uzglabāšanas 

pakalpojuma tarifi nākamajam 

krātuves ciklam, krātuves grupētās 

jaudas produkta un divu gadu 

grupētās jaudas produkta pirmā izsole  



5 

var notikt attiecīgā gada 1.februārī. 

Pēc 1.februāra nākamā izsole tiek 

rīkota tad, kad provizoriskā krātuves 

pieejamā jauda nākamajam krātuves 

ciklam sasniedz vismaz 5% no 

krātuves tehniskās jaudas prognozes 

nākamajam ciklam. Pēc šīs izsoles 

nākamā izsole tiek rīkota tad, kad, 

sistēmas lietotājiem izņemot 

dabasgāzi no krātuves, provizoriskā 

krātuves pieejamā jauda nākamajam 

krātuves ciklam atkal sasniedz vismaz 

5% no krātuves tehniskās jaudas 

prognozes nākamajam ciklam. Izsoļu 

rīkošana, provizoriskai krātuves 

pieejamai jaudai nākamajam krātuves 

ciklam sasniedzot vismaz 5% no 

krātuves tehniskās jaudas prognozes 

nākamajam ciklam, beidzas attiecīgā 

gada 30.aprīli. 

Tā kā Grozījumu projekts piešķir 

uzglabāšanas sistēmas operatoram 

tiesības līdz attiecīgā gada 30.aprīlim 

rīkot vairākas krātuves grupētās 

jaudas produkta un divu gadu 

grupētās jaudas produkta izsoles, nav 

nepieciešama norma, kas nosaka 

uzglabāšanas sistēmas operatora 

pienākumu publicēt krātuves jaudas 

izsoļu kalendāru. 

3. Grozījumu projekts 

 

AS “Latvenergo” 

Ievērojot, ka grozījumu projekts 

paredz palielināt krātuves 

pakalpojumu izsoļu skaitu un 

pilnveido to organizēšanas procesu, 

Daļēji ņemts vērā 

Regulatora padomes 2021.gada 

15.aprīļa sēdē nolemts atlikt 

jautājuma “Grozījumi Inčukalna 

pazemes gāzes krātuves lietošanas 

Tiks veikta jauna konsultācija. 
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AS “Latvenergo” izsaka atbalstu 

piedāvātajiem noteikumu 

grozījumiem. 

noteikumos” izskatīšanu un 

izstrādāt jaunu konsultāciju 

dokumentu par grozījumiem 

Noteikumos, ņemot vērā sniegtos 

komentārus.  

Vismaz vienam sistēmas lietotājam ir 

būtiski iebildumi pret Grozījumu 

projektā paredzētā regulējuma 

attiecināšanu uz nākamo 

(2021./2022.gada) krātuves ciklu, 

konkrēti, krātuves jaudas izsoļu 

kārtības maiņu laikā, kad jau ir 

uzsākta krātuves jaudas rezervēšana 

minētajam krātuves ciklam. Līdz ar to 

Grozījumu projekta pieņemšanai un 

attiecināšanai uz nākamo krātuves 

ciklu nevar tikt viennozīmīgi atzīta 

pozitīva ietekme uz dabasgāzes 

uzglabāšanas sistēmas operatora 

darbību un sistēmas lietotājiem. 

Turklāt ir saņemti būtiski 

priekšlikumi attiecībā uz izsolāmās 

krātuves jaudas apjomu, par kuriem 

vēl ir nepieciešams saņemt 

dabasgāzes tirgus dalībnieku 

viedokli. 

Regulators vērtēs nepieciešamību 

jaunajā konsultāciju dokumentā par 

grozījumiem Noteikumos saglabāt 

Grozījumu projektā ietverto krātuves 

jaudas nākamajam krātuves ciklam 

izsoļu kārtību.  

4. 1.2. noteikumu 2.pielikumā:  AS “Latvijas Gāze” 

AS “Latvijas Gāze”  konceptuāli 

neiebilst pret izstrādāto Grozījumu 

Daļēji ņemts vērā 

Regulatora padomes 2021.gada 

15.aprīļa sēdē nolemts atlikt 

Tiks veikta jauna konsultācija. 
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1.2.1. izteikt 1.1.apakšpunktu šādā 

redakcijā: 

“1.1. Krātuves jaudas 

rezervēšanas laiks:  

1.1.1. nākamajam krātuves 

ciklam: 

1.1.1.1. ne vēlāk kā attiecīgā gada 

15.martā atbilstoši sistēmas 

operatora paziņojumam par 

krātuves jaudas izsoli; 

1.1.1.2. ne vēlāk kā attiecīgā gada 

30.aprīlī atbilstoši sistēmas 

operatora paziņojumam par 

krātuves jaudas izsoli, ja pēc šā 

pielikuma 1.1.1.1.apakšpunktā 

noteiktās izsoles provizoriskā 

krātuves pieejamā jauda 

nākamajam krātuves ciklam ir 

vienāda vai lielāka par 5% no 

krātuves tehniskās jaudas 

prognozes nākamajam krātuves 

ciklam, kas paziņota saskaņā ar šo 

noteikumu 7.punktu; 

1.1.2. esošajam krātuves ciklam 

– sestajā darba dienā pēc krātuves 

tehniskās jaudas un krātuves 

pieejamās jaudas esošajam 

krātuves ciklam publicēšanas 

dienas saskaņā ar šo noteikumu 

9.punktu.”; 

1.2.2. izteikt 2.1.apakšpunktu šādā 

redakcijā: 

projektu ar nosacījumu, ka tas 

neattiecas uz 2021./2022.gada 

krātuves ciklu.  

Papildus  AS “Latvijas Gāze”  rosina  

Noteikumos paredzēt noteiktu  

provizoriskā krātuves pieejamās 

jaudas nākamajam krātuves ciklam 

apjomu (vismaz 50% no krātuves 

tehniskās jaudas prognozes 

nākamajam ciklam), kuru sasniedzot 

uzglabāšanas sistēmas operatoram ir 

pienākums rīkot krātuves grupētās 

jaudas produkta un divu gadu grupētās 

jaudas produkta pirmo izsoli.  

Regulatora padomes 2021.gada 

15.aprīļa sēdē AS “Latvijas Gāze” 

uzturēja savus iebildumus, 

paskaidrojot, ka komersants sev 

nepieciešamās krātuves jaudas 

rezervēšanas stratēģiju ir balstījis uz 

Noteikumos noteikto izsoļu  

organizēšanas kārtību, tāpēc izmaiņas 

šajā kārtībā, kas attiektos jau uz 

krātuves 2021./2022.gada ciklu, var 

radīt komersantam nozīmīgus finanšu 

zaudējumus.   

 

jautājuma “Grozījumi Inčukalna 

pazemes gāzes krātuves lietošanas 

noteikumos” izskatīšanu un 

izstrādāt jaunu konsultāciju 

dokumentu par grozījumiem 

Noteikumos, ņemot vērā sniegtos 

komentārus.  

Ņemot vērā būtisko iebildumu pret 

Grozījumu projektā paredzētā 

regulējuma attiecināšanu uz nākamo 

(2021./2022.gada) krātuves ciklu, 

konkrēti, krātuves jaudas izsoļu 

kārtības maiņu laikā, kad jau ir 

uzsākta krātuves jaudas rezervēšana 

minētajam krātuves ciklam, secināts, 

ka Grozījumu projekta pieņemšanai 

un attiecināšanai uz nākamo krātuves 

ciklu nevar tikt viennozīmīgi atzīta 

pozitīva ietekme uz dabasgāzes 

uzglabāšanas sistēmas operatora 

darbību un krātuves lietotājiem.  

Regulators piekrīt, ka noteikta  

provizoriskās krātuves pieejamās 

jaudas nākamajam krātuves ciklam 

apjoma izmantošana par vienu no 

faktoriem, kas noteic krātuves 

grupētās jaudas produkta un divu 

gadu grupētās jaudas produkta pirmās 

izsoles norises laiku, varētu 

nodrošināt lielāku krātuves jaudas 

rezervēšanas procesa pārskatāmību 

un prognozējamību.  

Vienlaikus norādāms, ka pirms šādu 

būtisku izmaiņu ieviešanas krātuves 

grupētās jaudas produkta un divu 
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“2.1. Krātuves jaudas 

rezervēšanas laiks:  

2.1.1. nākamajam krātuves 

ciklam: 

2.1.1.1. ne vēlāk kā attiecīgā gada 

15.martā atbilstoši sistēmas 

operatora paziņojumam par 

krātuves jaudas izsoli; 

2.1.1.2. ne vēlāk kā attiecīgā gada 

30.aprīlī atbilstoši sistēmas 

operatora paziņojumam par 

krātuves jaudas izsoli, ja pēc šā 

pielikuma 2.1.1.1.apakšpunktā 

noteiktās izsoles provizoriskā 

krātuves pieejamā jauda 

nākamajam krātuves ciklam ir 

vienāda vai lielāka par 5% no 

krātuves tehniskās jaudas 

prognozes nākamajam krātuves 

ciklam, kas paziņota saskaņā ar šo 

noteikumu 7.punktu, un šā jaudas 

produkta rezervēšanai pieejamais 

krātuves jaudas apjoms ir lielāks 

par 0 kWh; 

2.1.2. esošajam krātuves ciklam 

– sestajā darba dienā pēc krātuves 

tehniskās jaudas un krātuves 

pieejamās jaudas esošajam 

krātuves ciklam publicēšanas 

dienas saskaņā ar šo noteikumu 

9.punktu, ja jaudas produkta 

rezervēšanai pieejamais krātuves 

jaudas apjoms ir lielāks par 

0 kWh.” 

gadu grupētās jaudas produkta pirmās 

izsoles norises kārtībā Regulatoram 

tās ir jāizvērtē, kā arī  ir jāuzzina 

sistēmas lietotāju un uzglabāšanas 

sistēmas operatora viedokli par tām. 
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Niedrīte, 67097230 

 

Priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis               I. Birziņš 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  

II. Jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta 

     


