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Par grozījumiem Inčukalna pazemes  

gāzes krātuves lietošanas noteikumos 

 

 

AS “RĪGAS SILTUMS” (turpmāk – RS) ir iepazinusies ar Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022. gada 10. marta konsultāciju dokumentu par 

grozījumiem Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos (turpmāk – 

Grozījumi). 

RS ir bieži novērojusi  siltumenerģijas pieprasījuma un ar to saistīta dabasgāzes 

patēriņa straujas izmaiņas. Tās veidojas straujas atmosfēras temperatūras un citu 

klimatisko apstākļu izmaiņu rezultātā. Iespēja reaģēt uz iepriekš neparedzētu patēriņa 

kritumu/paaugstinājumu ir vitāli svarīga. Diemžēl spēkā esošā Inčukalna pazemes 

gāzes krātuves lietošanas noteikumu redakcija paredz, ka iespēja reaģēt uz iepriekš 

neparedzētu patēriņa kritumu/paaugstinājumu sistēmas lietotājiem tiks ierobežota no 

2022. gada 1. maija, kad sāks piemērot Noteikumu 33.1 punktu. 

Lai nodrošinātu elastīgu pieeju Inčukalna gāzes krātuves pakalpojumu 

izmantošanai, ierosinām papildināt Grozījumu 1. punktu ar jaunu apakšpunktu šādā 

vai līdzīga satura redakcijā:  

“1.2. izteikt  33.1punktu šādā redakcijā:                 

33.1 Sistēmas lietotājs var koriģēt tirdzniecības paziņojumā norādīto dabasgāzes 

daudzumu novietošanai vai izņemšanai no krātuves, iesniedzot jaunu tirdzniecības 

paziņojumu ne vēlāk kā 30 minūtes līdz gāzes dienas beigām,  par apjomu, kas 

nepārsniedz 50 000 kWh/stundā.  Par apjomu, kas pārsniedz 50 000 kWh/stundā, 

Sistēmas lietotājs, iesniedzot jaunu tirdzniecības paziņojumu ne vēlāk kā 30 minūtes 

līdz gāzes dienas beigām, gāzes dienas laikā var koriģēt tirdzniecības paziņojumā 
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norādīto dabasgāzes daudzumu novietošanai vai izņemšanai no krātuves atlikušajām 

gāzes dienas stundām, kas sākas no stundas, kuras laikā tiek iesniegts jaunais 

tirdzniecības paziņojums. Sistēmas lietotāja jaunajā tirdzniecības paziņojumā norādīto 

dabasgāzes daudzumu novietošanai vai izņemšanai no krātuves sadala vienmērīgi pa 

atlikušajām stundām, ievērojot iepriekšējās stundās krātuvē novietoto vai izņemto 

dabasgāzes daudzumu. Sistēmas operators jauno tirdzniecības paziņojumu noraida, 

ja ar jauno tirdzniecības paziņojumu dabasgāzes daudzums tiek palielināts un tas 

pārsniedz dabasgāzes daudzumu, ko var novietot vai izņemt no krātuves gāzes dienas 

atlikušajās stundās, vai ja ar jauno tirdzniecības paziņojumu dabasgāzes daudzums 

tiek samazināts un tas ir mazāks par atbilstoši tirdzniecības paziņojumam iepriekšējās 

stundās krātuvē novietoto vai izņemto dabasgāzes daudzumu.” 
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