APSTIPRINĀTS
Akciju sabiedrības
“Latvijas Gāze” Valdes
2022. gada 15. septembra sēdē,
protokols Nr. 38 (2022)
Grozījumi 2022. gada 12. augusta Norēķinu kārtībā par dabasgāzi saistītajiem
lietotājiem un mājsaimniecības lietotājiem, kuri saņem dabasgāzi pēdējās
garantētās piegādes pakalpojuma ietvaros (apstiprināta akciju sabiedrības
"Latvijas Gāze" Valdes sēdē (protokols Nr. 33 (2022))
Norēķinu kārtība apstiprināta saskaņā ar Ministru kabineta
2017.gada 7.februāra noteikumu Nr.78
“Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi”
158.2. un 158.3.apakšpunktu
Rīgā,

Nr.7

1. Izdarīt 2022. gada 12. augusta Norēķinu kārtībā par dabasgāzi saistītajiem
lietotājiem un mājsaimniecības lietotājiem, kuri saņem dabasgāzi pēdējās
garantētās piegādes pakalpojuma ietvaros (apstiprināta akciju sabiedrības
"Latvijas Gāze" Valdes sēdē (protokols Nr. 33(2022)) (turpmāk – Norēķinu kārtība)
šādus grozījumus:
1.1. papildināt Norēķinu kārtības 2. punktu ar 2.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.9.

izlīdzinātais
maksājums

–

norēķinu veids, kas paredz lietotājam, tirgotāja
noteiktu laika posmu veikt vienādus ikmēneša
maksājumus tirgotāja noteiktā apmērā un
beidzoties
šim
laika
posmam
kopējo
maksājumu
veikt
atbilstoši
norēķinu
dokumentam.”

1.2. papildināt Norēķinu kārtību ar 221.punktu šādā redakcijā:
“221. Par rēķina nosūtīšanu pa pastu tirgotājs piemēro papildus maksu atbilstoši
pakalpojumu cenrādim, kas publicēts tirgotāja tīmekļa vietnē www.lg.lv, ja
dabasgāzes vidējais ikmēneša patēriņš gazificētajā objektā 12 mēnešu periodā
pārsniedz 42 kWh mēnesī (ap 4 m3 mēnesī).“
1.3. papildināt Norēķinu kārtību ar 511.punktu šādā redakcijā:
“511. Lietotājs, kura norēķinu veids līdz šīs Norēķinu kārtības izsludināšanas brīdim
(16.08.2022. oficiālās publikācijas Nr.: 2022/157.DA10) bija izlīdzinātais maksājums, ir
tiesīgs 30 dienu laikā no paziņojuma par norēķinu veida maiņu nosūtīšanas, bet ne

vēlāk kā 30 dienas no šo grozījumu Norēķinu kārtībā spēkā stāšanās dienas,
vienoties ar tirgotāju par izlīdzinātā maksājuma apmēru un saglabāšanu līdz
2023. gada 31. martam, ja lietotājs ir izpildījis visas maksājumu saistības pret
tirgotāju, kurām iestājies izpildes termiņš."
1.4. papildināt Norēķinu kārtību ar 512.punktu šādā redakcijā:
“512. Attiecībā uz lietotāju, kura norēķinu veids līdz šīs Norēķinu kārtības
izsludināšanas brīdim (16.08.2022. oficiālās publikācijas Nr.: 2022/157.DA10) bija
izlīdzinātais maksājums, Norēķinu kārtības 221. punkts tiek piemērots ar 2023. gada
1.janvāri”
2. Grozījumi Norēķinu kārtībā stājas spēkā 30. dienā no publicēšanas oficiālajā
izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
AS “Latvijas Gāze”
valdes priekšsēdētājs

Aigars Kalvītis

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU

