
Kārtība izdota saskaņā ar Ministru kabineta 

2022. gada 8. marta lēmumu “Informatīvais 

ziņojums "Par dabasgāzes apgādes drošuma 

aktuālo situāciju"” 

 

Kārtība, kādā sistēmas lietotājiem ir iespēja atteikties no 2022./2023. gada krātuves 

ciklam rezervētā Inčukalna pazemes gāzes krātuves grupētās jaudas produkta 

 

1. Kārtība nosaka, kādā veidā sistēmas lietotājiem, kas jau rezervējuši Inčukalna pazemes 

gāzes krātuves (turpmāk – krātuve) jaudu 2022./2023. gada krātuves ciklam līdz 2022. gada 

9. martam, ir iespēja atteikties no rezervētās jaudas. 

2. Šajā kārtībā termini tiek lietoti Enerģētikas likuma, Vienoto dabasgāzes pārvades sistēmas 

lietošanas noteikumu, Vienoto noteikumu dabasgāzes balansēšanai pārvades sistēmā un 

krātuves lietošanas noteikumu izpratnē. 

3. Sistēmas lietotājs, kurš laika posmā no 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 9. martam ir 

rezervējis krātuve jaudu grupētās jaudas produkta (produkta kods - IPGK1YP), kura 

izmantošanas periods ir 2022./2023. gada krātuves cikls, ietvaros, no tā var atteikties, 

nosūtot pieteikumu saskaņā ar šīs kārtības pielikumu (turpmāk – pieteikums). 

4. Sistēmas lietotājs iesniedz akciju sabiedrībai “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – sistēmas 

operators) pieteikumu, to nosūtot uz elektroniskā pasta adresi auction@conexus.lv līdz 

2022. gada 31. marta gāzes dienas beigām. 

5. Sistēmas lietotājs ir tiesīgs atteikties no katrā krātuves grupētās jaudas produktu izsolē 

piešķirtā krātuves jaudas apjoma. Atteikties no grupētās krātuves jaudas produkta izsoles 

rezultātā piešķirtā krātuves jaudas apjoma daļēji ir iespējams, norādot daļēju jaudas apjomu.  

6. Sistēmas lietotāja atbilstoši šai kārtībai iesniegtais pieteikums nav atsaucams. 

7. Sistēmas operators vienas darba dienas laikā pēc pieteikuma saņemšanas elektroniski 

informē sistēmas lietotāju par pieteikuma saņemšanu. Apliecinājums par pieteikuma 

saņemšanu nav uzskatāms par apliecinājumu, ka sistēmas lietotāja iesniegtais pieteikums ir 

noformēts vai iesniegts atbilstoši šīs kārtības prasībām. 

8.  Sistēmas operators noraida pieteikumu, ja tas neatbilst šajā kārtībā noteiktajām prasībām.  

9. Sistēmas operators saskaņā ar šo kārtību atgriezto sistēmas lietotāju jaudu piedāvā grupētās 

jaudas izsolēs atkārtotai rezervēšanai, vispirms krātuves jaudas izsolē piešķirot  sistēmas 

lietotāju atgriezto jaudu, pieteikumu saņemšanas un pieteikumā norādīto apjomu 

sanumurēšanas secībā. 

10. Atsakoties no grupētās jaudas produkta saskaņā ar šo kārtību, sistēmas lietotājam  saglabājas 

pienākums norēķināties ar sistēmas operatoru par krātuves jaudas izsoles rezultātā piešķirto 

grupētās jaudas produktu Inčukalna pazemes krātuves lietošanas noteikumos, kas 

apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020. gada 1. oktobra 

padomes lēmumu Nr. 1/14, un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma līgumā noteiktajā 

kārtībā atbilstoši grupētās jaudas produkta tarifam un tam piemērojamai prēmijai, līdz 

brīdim, kad jauda 2022./2023. gada krātuves ciklam grupētā jaudas produkta ietvaros tiek 

atkārtoti rezervēta. 

11. Sabiedrība saskaņā ar šo kārtību piedāvā rezervēšanai atgriezto grupētās jaudas produktu 

līdz noslēdzošajai grupētās jaudas produkta izsolei 2022. gada 14. jūnijā. 

12. Pēc šīs kārtības 11. punktā noteiktā grupētās jaudas produkta izsoļu noslēguma, ja sistēmas 

lietotāja saskaņā ar šo kārtību atgrieztā jauda nav atkārtoti rezervēta, Sistēmas operators 

informē par to sistēmas lietotāju, kas saglabā tam piešķirto grupētās jaudas produkta ietvaros 

rezervēto krātuves jaudas apjomu. 
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13. Sistēmas operators trīs darba dienu laikā pēc šīs kārtības 11. punktā noteiktā grupētās jaudas 

produkta izsoļu noslēguma, paziņo sistēmas lietotājam elektroniski, publicējot vienotās 

Igaunijas un Latvijas balansēšanas zonas IT platformā informāciju par sistēmas lietotāja 

grupētās jaudas produkta ietvaros rezervēto krātuves jaudas apjomu 2022./2023. gada 

krātuves ciklam. 

14. Objektīvu iemeslu dēļ sistēmas operators ir tiesīgs veikt izmaiņas šajā kārtībā. 

 

  



Pielikums 

 

PIETEIKUMS PAR ATTEIKŠANOS NO 2022./2023. GADA KRĀTUVES CIKLAM 

REZERVĒTĀS INČUKALNA PAZEMES GĀZES KRĀTUVES JAUDAS 

 

Datums skatāms laika zīmogā 

 

Sistēmas lietotājs:     

  EIK kods: 

  Juridiskā adrese: 

  Tālruņa numurs: 

  E-pasta adrese: 

Ar šo iesniedzam savu pieteikumu par atteikšanos no 2022./2023. gada krātuves cikla 

rezervētās Inčukalna pazemes gāzes krātuves jaudas: 

N.p.k. Izsoles datums Izsoles ID Grupētās jaudas produkta 

apjoms no kāda atsakās 

(MWh) 

       

       

       

 

Personas, kas paraksta piedāvājumu, pārstāvības pamats: __________________________  

(pielikumā pilnvara, ja piedāvājumu paraksta sistēmas lietotāja pilnvarotā persona, vai cits 

pārstāvību apliecinošs dokuments, ja no publiski pieejamās informācijas nav iespējams 

pārliecināties par sistēmas lietotāja pārstāvja pārstāvības tiesībām) 

 

                                            Parakstītāja amats (paraksts*)   Vārds, uzvārds  

 

* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

  


