
 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTS 

Akciju sabiedrības “Gaso”  

Valdes 2019. gada 4. jūnija sēdē,  

protokols Nr.19 (2019) 

 

 

 

Sadales sistēmas pakalpojumu izmantošanas kārtība 

dabasgāzes lietotājiem, kuri nav saistītie lietotāji 

 

Rīgā 

 

04.06.2019          20/16 
 

Sadales sistēmas pakalpojumu izmantošanas kārtība (turpmāk – Kārtība) dabasgāzes 

lietotājiem, kuri nav saistītie lietotāji (turpmāk – Lietotāji) apstiprināta saskaņā ar Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumu Nr.78 “Dabasgāzes 

tirdzniecības un lietošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) 82.2. punktu. 

IVispārīgie noteikumi 

1. Kārtība attiecas uz visiem Lietotājiem, kas saņem dabasgāzi, izmantojot dabasgāzes 

Sadales sistēmas operatoram (turpmāk – Operators) piederošus tīklus. 

2. Kārtība nosaka gazificēto objektu ikdienas un neikdienas uzskaites vietu 

Komercuzskaites mēraparātu rādījumu ziņošanas procedūru un periodiskumu, 

dabasgāzes tirgotāju (turpmāk – Tirgotājs) un Lietotāju maiņas procesu objektā, 

Operatora rīcību komercuzskaites mēraparātu nomaiņas, verificēšanas, remonta, 

dabasgāzes patēriņa neziņošanas un citos gadījumos. 

3. Lietotāja patērēto dabasgāzi gazificētajā objektā Komercuzskaites mēraparāts uzskaita 

kubikmetros (turpmāk – m3) atbilstoši dabasgāzes bāzes stāvokļa parametriem 

standartapstākļos, kad dabasgāzes spiediens ir 101,325kPa un temperatūra 20°C. 

4. Operators nodrošina operatīvu Lietotāju Komercuzskaites mēraparātu rādījumu un 

dabasgāzes patēriņa apstrādi Portālā reģistrētiem Lietotājiem. 

5. Lietotājam ir pienākums sniegt Tirgotājam nodošanai Operatoram dabasgāzes sadales 

pakalpojuma sniegšanai un normatīvajos aktos paredzēto pienākumu izpildei un tiesību 

realizācijai nepieciešamo Lietotāja kontaktinformāciju. 

IIKārtībā lietotie termini 

Gāzes diena 

 

- laikaposms no plkst.7.00 līdz plkst.7.00 nākamajā dienā (no 5:00 

līdz 5:00 UTC (universal time coordinated) nākamajā dienā 

ziemas laika periodā un no 4:00 līdz 4:00 UTC nākamajā dienā 

periodā, kad izmanto vasaras laiku); 
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Ikdienas uzskaites 

vieta 

- dabasgāzes uzskaites vieta, kurā ierīkota telemetrijas sistēma 

Komercuzskaites mēraparātu operatīvo datu automatizētai 

attālinātai nolasīšanai un sadales sistēmas operators 

Komercuzskaites mēraparāta datus (tai skaitā saņemtās 

dabasgāzes daudzumu) attālināti nolasa ne retāk kā reizi 

diennaktī, vai dabasgāzes uzskaites vieta, kurā nav ierīkota 

telemetrijas sistēma Komercuzskaites mēraparātu operatīvo datu 

automatizētai attālinātai nolasīšanai, bet Lietotājam saskaņā ar 

sadales sistēmas pakalpojumu izmantošanas kārtību ir 

pienākums paziņot Komercuzskaites mēraparātu rādījumus reizi 

diennaktī; 

 

Komercuzskaites 

mēraparāts 

 

- mērīšanas līdzeklis vai mērīšanas līdzekļu sistēma dabasgāzes 

patēriņa uzskaitei norēķinu vajadzībām un atļautās maksimālās 

slodzes un dabasgāzes parametru kontrolei; 

 

Neikdienas uzskaites 

vieta 

- dabasgāzes uzskaites vieta, kurā nav ierīkota telemetrijas sistēma 

Komercuzskaites mēraparātu operatīvo datu automatizētai 

attālinātai nolasīšanai, un Komercuzskaites mēraparāta dati tiek 

nolasīti retāk nekā reizi diennaktī; 

 

Patēriņa standarta 

profils 

- Operatora uz neikdienas uzskaites vietu attiecināts matemātisks 

dabasgāzes patēriņa prognozēšanas modelis. Patēriņa standarta 

profilu izstrādā un to skaitu nosaka Operators, balstoties uz 

gazificētā objekta vēsturiskajiem dabasgāzes patēriņa datiem 

attiecīgajā atskaites periodā; 

 

Portāls  

 

- interneta tīmekļa vietnē Operatora izveidots Klientu portāls e-

pakalpojumu nodrošināšanai Lietotājiem saņemtā dabasgāzes 

patēriņa un Komercuzskaites mēraparāta rādījumu paziņošanai; 

 

Sadales sistēmas 

operators 

- licencēts energoapgādes komersants, kas sniedz dabasgāzes 

sadales sistēmas pakalpojumus; 

 

Sadales sistēmas 

pakalpojums 

 

- dabasgāzes transportēšana sadales sistēmā; 

 

Telemetrija 

 

- automatizēts sakaru process, kurā Komercuzskaites mēraparātu 

dati tiek pārraidīti uz Operatora Komercuzskaites mēraparātu 

datu apstrādes informācijas sistēmu; 

 

Tirgotāja portāls - Tirgotāja tīmekļa vietne Komercuzskaites mēraparāta rādījumu 

paziņošanai;  

 

Uzskaites periods - diena, kalendārais mēnesis, kalendārais gads. 

 

III Diennakts patēriņa uzskaite, diennakts un mēneša patēriņa paziņošana 

Operatora ikdienas uzskaites vietās 

6. Lietotājam, kura dabasgāzes gada patēriņš objektā pārsniedz 1 miljonu m3, līdz 

Komercuzskaites mēraparāta aprīkošanai ar Telemetriju, ir pienākums paziņot 
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Operatoram ikdienas dabasgāzes patēriņu līdz nākamās dienas plkst.10.30 Portālā vai 

SSO dispečeram pa tālruni vai e-pastā. Kontaktinformācija norādīta Operatora mājaslapā; 

7. Operatoram ir tiesības rakstveidā uzlikt par pienākumu ziņot ikdienas patēriņu jebkuram 

Lietotājam ar dabasgāzes gada patēriņu objektā līdz 1 miljonam m3, ja diennakts patēriņš 

svārstās vairāk par 20%, nosakot datumu, ar kādu uzsākama pienākuma izpilde. 

Lietotājam ir pienākums paziņot Operatoram gazificētā objekta ikdienas dabasgāzes 

patēriņu Kārtības 6.punktā noteiktajā kārtībā; 

8. Lietotājam, kura Komercuzskaites mēraparāts ir aprīkots ar Telemetrijas sistēmu, un 

Lietotājs ir reģistrēts Portālā, Operators Portālā publicē Lietotāja ikdienas dabasgāzes 

patēriņu m3.  

9. Kārtības 6. un 7.punktā noteiktajam Lietotājam, kurš nav Portālā paziņojis mēneša 

patēriņu, nākamā mēneša pirmajā darba dienā ir pienākums iesniegt Dabasgāzes piegādes 

– saņemšanas akta oriģinālu (1.pielikums). 

10. Ja Operators nesaņem datus no Lietotāja Telemetrijas sistēmas un/vai Lietotājs noteiktajā 

laikā nepaziņo dabasgāzes ikdienas patēriņu, Operators automātiski nosaka Lietotāja 

diennakts dabasgāzes patēriņu, kā pēdējo trīs Gāzes dienu vidējo apjomu.  

11. Ja Telemetrijas sistēma atsūta ikdienas dabasgāzes patēriņa datus pēc tam, kad Operators 

to jau ir noteicis aprēķina ceļā pēc vidējiem gazificētā objekta dabasgāzes patēriņa 

apjomiem, Operatoram ir tiesības koriģēt aprēķinātos ikdienas dabasgāzes patēriņa datus 

un aizstāt tos ar Telemetrijas sistēmas iesūtītajiem datiem.  

12. Ja Telemetrijas sistēma neielasa ikdienas dabasgāzes patēriņa datus vai Telemetrija 

nedarbojas vairāk nekā piecas diennaktis pēc kārtas, Operatoram ir tiesības rakstveidā 

noteikt Lietotājam citu dabasgāzes patēriņa ziņošanas kārtību atkarībā no gazificētā 

objekta dabasgāzes gada patēriņa apjoma, nosakot datumu, ar kādu uzsākama pienākuma 

izpilde. 

IV Dabasgāzes mēneša patēriņa uzskaite un paziņošana Operatora neikdienas 

uzskaites vietās 

13. Operators nosaka neikdienas uzskaites vietas dabasgāzes patēriņa paziņošanas kārtību 

atkarībā no Lietotāja objekta dabasgāzes gada patēriņa apjoma: 

13.1. Līdz 25 000 m3 – sākot no pārskata mēneša 27.datuma līdz nākamā mēneša pirmajai darba 

dienai (ieskaitot), ir pienākums paziņot Operatoram Komercuzskaites mēraparāta 

rādījumus Portālā, Tirgotāja portālā vai Operatora kontaktu centram pa tālruni, nosūtot 

īsziņu vai e-pastā; 

13.2. No 25 001 m3 līdz 126 000 m3 – nākamā mēneša pirmajā darba dienā ir pienākums paziņot 

Operatoram Komercuzskaites mēraparāta rādījumus Portālā, Tirgotāja portālā vai 

Operatora kontaktu centram pa tālruni vai e-pastā; 

13.3. No 126 001 m3 līdz 1 000 000 m3 – nākamā mēneša pirmajā darba dienā ir pienākums 

paziņot Operatoram Komercuzskaites mēraparāta rādījumus Portālā, Tirgotāja portālā vai 

iesniedzot Dabasgāzes piegādes – saņemšanas akta oriģinālu (1.pielikums). 

Kontaktinformācija norādīta Operatora mājaslapā. 

VDabasgāzes patēriņa korekcijas 

14. Ja pārskata mēnesī Lietotāja gazificētajā objektā, nepārtraucot dabasgāzes padevi, veiktas 

darbības ar ikdienas vai neikdienas uzskaites vietas Komercuzskaites mēraparātu 

(noņemts uz verifikāciju, remontu, pārbaudi), Operators veic uzskaitītā patēriņa korekciju 
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un katrā diennaktī patērēto dabasgāzes daudzumu nosaka atbilstoši dabasgāzes iekārtas 

vidējai slodzei līdzīgos laika apstākļos, līdzīgā laika posmā vai aprēķina atbilstoši 

Lietotājam atļautajam maksimālajam dabasgāzes patēriņam stundā. 

15. Ja pārskata mēnesī Lietotājs nevar Portālā ievadīt gazificētā objekta Komercuzskaites 

mēraparāta rādījumu, tad Lietotāji: 

15.1. ar dabasgāzes gada patēriņu līdz 126 000 m3 – Komercuzskaites mēraparāta rādījumu 

paziņo Operatora kontaktu centram telefoniski vai nosūtot e-pastu; 

15.2. ar dabasgāzes gada patēriņu no 126 001 m3 – iesniedz Operatoram Dabasgāzes piegādes 

– saņemšanas akta oriģinālu (1.pielikums). 

16. Ja uz pārskata mēneša beigām ir noņemts komercuzskaites mēraparāts un dabasgāzes 

padeve nav pārtraukta, Lietotājs iesniedz Dabasgāzes piegādes – saņemšanas akta 

oriģinālu (1.pielikums). 

17. Ja Operators Lietotāja gazificētajā objektā konstatē atšķirīgu paziņoto patēriņu no faktiski 

saņemtās dabasgāzes patēriņa, tad Operatoram ir tiesības veikt  dabasgāzes patēriņa 

korekciju. 

18. Ja Lietotājs noteiktajā termiņā nav paziņojis Komercuzskaites mēraparāta faktisko 

rādījumu, Operators automātiski aprēķina prognozēto pārskata mēneša dabasgāzes 

patēriņu un Komercuzskaites mēraparāta rādījumu.  

19. Lietotājam ir jānodrošina Operatora darbinieka piekļuvi objektā Komercuzskaites 

mēraparāta rādījuma kontrolei, lai Operatoram būtu iespējams pārliecināties par ziņoto 

komercuzskaites mēraparāta rādījuma patiesumu.  

VIKomercuzskaites mēraparātu rādījumu ziņošana Tirgotāja maiņas gadījumā 

20. Lietotājam ir tiesības  mainīt Tirgotāju  MK noteikumos noteiktajā kārtībā. 

21. Tirgotāja maiņas gadījumā Lietotājam ir pienākums paziņot Operatoram gazificētā 

objekta Komercuzskaites mēraparāta rādījumu saskaņā ar Kārtībā noteikto. 

VIIKomercuzskaites mēraparātu rādījumu ziņošana un pienākumi mainoties gazificētā 

objekta Lietotājam 

22. Gazificētā objekta iepriekšējam un jaunajam dabasgāzes Lietotājam (neatkarīgi no 

ikdienas vai neikdienas uzskaites vietas, kā arī ir vai nav uzstādīta Telemetrija) piecu 

darba dienu laikā no īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību maiņas jāpaziņo 

Operatoram par šo faktu, nosūtot saskaņotu Komercuzskaites mēraparāta rādījuma 

fiksācijas aktu (2.pielikums). Ar rādījuma fiksācijas aktu Operators tiek informēts par 

jaunā dabasgāzes Lietotāja izvēlēto Tirgotāju (Tirgotāja pilnvarotās personas paraksts). 

Lietotājs var pilnvarot šo pienākumu veikt savam Tirgotājam. 

23. Ja Lietotāji neiesniedz saskaņotu Komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksācijas aktu 

uz īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību maiņas brīdi, iepriekšējam Lietotājam 

jānodrošina Operatoram piekļuve Komercuzskaites mēraparāta rādījuma uzņemšanai 

un/vai gazificētā objekta dabasgāzes padeves atslēgšanai. Ja iepriekšējais Lietotājs 

nenodrošina Operatora pārstāvja piekļuvi gazificētā objektā, tad tas ir atbildīgs par 

saistībām, kuras nodibinātas attiecībā uz šo uzskaites vietu. 

24. Mainoties gazificētā objekta Lietotājam, jaunais gazificētā objekta Lietotājs nekavējoties 

iesniedz Operatoram rakstveida rīkojumu par atbildīgo personu par gāzes saimniecību, 

saskaņā ar Kārtību un MK noteikumiem (tikai 29.punktā minētajos gadījumos). 
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25. Ja gazificētajā objektā Lietotājam zūd īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības un 

nenotiek Lietotāja maiņa objektā, gazificētā objekta iepriekšējais Lietotājs iesniedz 

Operatoram pieteikumu gāzes padeves pārtraukšanai (3.pielikums), nodrošina iekļūšanu 

objektā, kā arī informē Tirgotāju.  

VIIIPieslēguma ierīkošanas kārtība 

26. Pieslēguma ierīkošanu Operators veic saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas (turpmāk – SPRK) apstiprinātiem noteikumiem “Dabasgāzes sistēmas 

pieslēguma noteikumi” (2008.gada 16.jūlija SPRK lēmums Nr.233). 

27. Pēc pieslēguma ierīkošanas, gazificētā objekta nodošanas ekspluatācijā, Pieslēguma 

līguma un Dabasgāzes tirdzniecības līguma noslēgšanas ar izvēlēto Tirgotāju, Tirgotājs 

vai Lietotājs (ja pieteikums saskaņots ar Tirgotāju) iesniedz Operatoram aizpildītu 

pieteikumu dabasgāzes padeves pieslēgšanai gazificētā objektā (4.pielikums).  

IXSadales sistēmas lietošana 

28. Pirms Operators veic dabasgāzes pirmreizējo pieslēgšanu Lietotāja gazificētā objekta 

iekārtām, Lietotājs iesniedz Operatoram tehniskās izpilddokumentācijas oriģinālus par 

gazificētā objekta ārējo gāzesvadu un iekšējās dabasgāzes sistēmas nodošanu 

ekspluatācijā, kā arī robežaktu, kurā tiek noteikta gāzesvadu piederības un atbildības 

robeža (turpmāk – Robežakts). Robežakts pēc tā abpusējas parakstīšanas Operatora datu 

bāzē tiek piesaistīts attiecīgajam objektam un ir saistošs esošajam un turpmākajiem 

Lietotājiem gazificētā objektā. Rīkojumu par atbildīgo personu par gāzes saimniecību ar 

apliecības kopiju (tikai 29.punktā minētajos gadījumos) un apkopes un apkalpes līguma 

kopiju Lietotājs iesniedz Operatoram katrā dabasgāzes pieslēgšanas gadījumā. 

29. Lietotāja gazificētajā objektā, kas ir rūpnieciska vai publiska būve, kā arī citos 

gazificētajos objektos, ja tajos ir uzstādīts dabasgāzes aparāts ar kopējo nominālo siltuma 

jaudu virs 130 kW, rakstveidā norīko un pastāvīgi nodrošina atbilstoši atestētu atbildīgo 

personu par gāzes saimniecību saskaņā ar MK noteikumiem. 

30. Mainoties gazificētā objekta Lietotājam, objektā saglabājas tehniskie pieslēguma 

parametri un pieslēguma atbildības robežas, ja vien tie nav mainīti ievērojot normatīvo 

aktu prasības.  

31. Ja Operators gazificētā objekta ekspluatācijas laikā konstatē, ka Lietotājs nav norīkojis 

atbildīgo personu par dabasgāzes saimniecību Lietotāja gazificētajā objektā, tad 

Operators nosūta Lietotājam brīdinājumu ar termiņu, kurā Lietotājam uzliek par 

pienākumu norīkot atbildīgo personu par dabasgāzes saimniecību. Ja noteiktajā termiņā 

Lietotājs nav norīkojis atbildīgo personu par dabasgāzes saimniecību, tad Operators 

atbilstoši MK noteikumiem pārtrauc dabasgāzes padevi Lietotāja gazificētajam objektam. 

32. Lietotājs ir atbildīgs, lai netiktu pārsniegta dabasgāzes pieslēguma līgumā noteiktā 

gazificētajā objektā uzstādīto dabasgāzes iekārtu maksimālā slodze. 

33. Ja Lietotājs vai Lietotāja izvēlēts Tirgotājs vēlas pārtraukt dabasgāzes padevi gazificētajā 

objektā, viņš iesniedz Operatoram pieteikumu dabasgāzes piegādes pārtraukšanai 

(3.pielikums), un Lietotājs nodrošina Operatora pilnvaroto pārstāvju netraucētu 

piekļūšanu Lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmai un Komercuzskaites mēraparātam.  

34. Ja Lietotājs vai Lietotāja izvēlēts Tirgotājs vēlas atjaunot dabasgāzes padevi gazificētajā 

objektā, viņš iesniedz Operatoram pieteikumu dabasgāzes padošanai/atjaunošanai 

(4.pielikums).  
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35. Ja Lietotājs vēlas atjaunot dabasgāzes padevi gazificētajā objektā pēc atslēgšanas par 

parādu, dabasgāzes padevi Operators atjauno pēc Tirgotāja pieteikuma (4.pielikums) 

saņemšanas, un ar Tirgotāja, kurš pieprasījis Operatoram pārtraukt dabasgāzes padevi, 

rakstveida piekrišanu.  

36. Dabasgāzes padeves pārtraukšanas/atjaunošanas izdevumus apmaksā Lietotājs, saskaņā 

ar cenrādi. 

37. Lietotājam ir pienākums apmaksāt Operatora izrakstītos rēķinus tā noteiktajā apjomā un 

termiņā. Ja Lietotājs nesamaksā Operatora izrakstītos rēķinu, tad Operatoram ir tiesības 

pārtraukt dabasgāzes padevi Lietotāja gazificētajā objektā. 

XNoslēguma jautājumi 

38. Personas datus Operators apstrādā klientu uzskaitei, pakalpojumu sniegšanai, 

piedāvāšanai, uzturēšanai un kvalitātes nodrošināšanai, Operatora īpašuma drošībai un 

tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei. 

39. Papildus sniedzamā informācija par personas datu apstrādi un Personas datu apstrādes 

politika, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 

27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 

datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 

publicēta Operatora mājaslapā sadaļā Personas datu apstrāde. 

40. Atzīt par spēku zaudējušu 2017.gada 15.decembra kārtību Nr.16/18 ”Sadales sistēmas 

pakalpojumu izmantošanas kārtība dabasgāzes lietotājiem, kuri nav saistītie lietotāji”. 

41. Kārtība stājas spēkā 2019.gada 4.jūnijā. 

 

Pielikumā - 1. pielikums “Dabasgāzes piegādes – saņemšanas akts”; 

2. pielikums “Komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksācijas akts”; 

3. pielikums “Pieteikums dabasgāzes piegādes pārtraukšanai”; 

4. pielikums “Pieteikums dabasgāzes padošanai/atjaunošanai gazificētā 

objektā”. 
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1. pielikums Sadales sistēmas pakalpojumu 

izmantošanas kārtībai dabasgāzes lietotājiem, kuri 

nav saistītie lietotāji 

 

DABASGĀZES PIEGĀDES – SAŅEMŠANAS  

A K T S   Nr.__________________   
                        (klienta Nr.-gads-mēnesis)               

___.___.20__.  ___________ 
   (sastādīšanas vieta) 

Sadales sistēmas operators:  Akciju sabiedrība “Gaso”  

Juridiskā adrese:   Vagonu ielā 20, Rīgā, LV-1009 

Vienotais reģ. Nr.:   40203108921 

PVN reģ. Nr. :   LV40203108921 

Klients:    ____________________________________________ 

Juridiskā adrese:   ____________________________________________ 

Vienotais reģ. Nr.:   ____________________________________________ 

PVN reģ. Nr.:    ____________________________________________ 

Klienta tirgus Nr.:   ____________________________________________ 

Objekta adrese:    ____________________________________________ 

Dabasgāzes patēriņš 20___.g. ______________  

 

Komercuzskaites mēraparāta nosaukums 

Mēraparāta 

numurs 

Kopējais 

dabasgāzes 

patēriņš 

m3 

Mēraparāta  

rādījums mēneša 

beigās 

    

    

    

Gazificētajā objektā mēnesī KOPĀ    

Piezīmes 

____________________________________________________________________  

 (patēriņa korekcijas) 

Akts sastādīts 2 eks.- viens eks. klientam, otrs – sadales sistēmas operatoram, Rīgā, Vagonu 

iela 20, LV-1009. 

Klients ir atbildīgs par šajā aktā norādītās informācijas patiesumu. Sadales sistēmas operatora 

paraksts neapliecina klienta norādītās informācijas patiesumu. 

 

Sadales sistēmas operators: Klients: 
 

____________________________ _______________________________ 
 (Personiskais paraksts)   (Personiskais paraksts) 

 

____________________________ _______________________________ 
 (Pilns amata nosaukums)     (Pilns amata nosaukums) 
 

____________________________ _______________________________ 
 (Vārds, uzvārds)      (Vārds, uzvārds) 

 

 

 

 

Personas datus AS “Gaso” (juridiskā adrese Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009) apstrādā klientu uzskaitei, 

pakalpojumu sniegšanai, piedāvāšanai, uzturēšanai un kvalitātes nodrošināšanai, As “Gaso” īpašuma drošībai un 

tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei. Papildu sniedzamā informācija par 

personas datu apstrādi publicēta AS “Gaso” mājas lapā sadaļā Personas datu apstrāde. 
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2. pielikums Sadales sistēmas pakalpojumu 

izmantošanas kārtībai dabasgāzes lietotājiem, kuri 

nav saistītie lietotāji 

Komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksācijas akts 

Informācija par gazificēto objektu 

Objekta pārņemšanas datums  

Objekta tirgus numurs  

Objekta adrese  

Atbildīgā persona par gāzes saimniecību2 

(vārds, uzvārds/tālrunis/e-pasts) 
 

Lietošanā esošā gāzes aparatūra ☐Plīts, ☐apkures katls, ☐ūdens sildītājs, ☐cits (____________) 

Komercuzskaites mēraparāta Nr.  Komercuzskaites mēraparāta rādījums1  
Komercuzskaites mēraparāta Nr.  Komercuzskaites mēraparāta rādījums1  
Komercuzskaites mēraparāta Nr.  Komercuzskaites mēraparāta rādījums1  

Daudzdzīvokļu nama, kur atrodas objekts, ārdurvju kods (ja ir)  

Informācija par iepriekšējo Lietotāju 

Klienta tirgus numurs  

Nosaukums/Vārds Uzvārds  

Reģistrācijas numurs/Personas kods  

Paraksts/atšifrējums_______________________ Datums________________ 

Informācija par jauno Lietotāju 

Klienta tirgus numurs  

Nosaukums/Vārds Uzvārds  

Reģistrācijas numurs/Personas kods  

Juridiskā/Deklarētā adrese  

Korespondences adrese  

Tālrunis  

E-pasta adrese  

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos 
(vārds, uzvārds/tālrunis/e-pasts) 

 

Kontaktpersona komerciālajos jautājumos 
(vārds, uzvārds/tālrunis/e-pasts) 

 

Pamatojums ☐Īpašnieks ☐Nomnieks ☐cits (____________) 

Gāzes izmantošanas mērķis        

 
☐Pašu vajadzībām (mājsaimniecībā)    

☐Saimnieciskās darbības veikšanai 

Paraksts/atšifrējums______________________              Datums________________ 

Informācija par jaunā Lietotāja tirgotāju 

Nosaukums  

Reģistrācijas numurs  

Tirgotāja EIC kods  

Dabasgāzes tirdzniecības līguma spēkā stāšanās datums  

Tirgotāja paraksts/atšifrējums_______________________Datums________________ 

Ja nav aizpildīta Tirgotāja informācija, dabasgāzes tirdzniecība tiks nodrošināta Pēdējās 

garantētās piegādes ietvaros. 

1 Komercuzskaites mēraparāta rādījums, ar kādu objekts tiek pārņemts. 
2 Lietotājs, kas nav mājsaimniecības lietotājs, gazificētajā objektā, kas ir rūpnieciska vai publiska būve, kā arī citos 

gazificētajos objektos, ja tajos ir uzstādīts dabasgāzes aparāts ar kopējo nominālo siltuma jaudu virs 130 kW, 

rakstveidā norīko un pastāvīgi nodrošina atbilstoši atestētu par gāzes saimniecību atbildīgo personu. 

 

Personas datus AS “Gaso” (juridiskā adrese Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009) apstrādā klientu uzskaitei, 

pakalpojumu sniegšanai, piedāvāšanai, uzturēšanai un kvalitātes nodrošināšanai, As “Gaso” īpašuma drošībai un 

tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei. Papildu sniedzamā informācija par 

personas datu apstrādi publicēta AS “Gaso” mājas lapā sadaļā Personas datu apstrāde. 
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3. pielikums Sadales sistēmas pakalpojumu 

izmantošanas kārtībai dabasgāzes lietotājiem, kuri 

nav saistītie lietotāji 

Pieteikums dabasgāzes piegādes pārtraukšanai1 

Informācija par gazificēto objektu 

Objekta tirgus numurs  

Objekta adrese  

Lietošanā esošā gāzes aparatūra ☐Plīts, ☐apkures katls, ☐ūdens sildītājs, ☐cits (_________) 

Komercuzskaites mēraparāta Nr.  Komercuzskaites mēraparāta rādījums2  

Komercuzskaites mēraparāta Nr.  Komercuzskaites mēraparāta rādījums2  

Komercuzskaites mēraparāta Nr.  Komercuzskaites mēraparāta rādījums2  

Informācija par Lietotāju 

Klienta tirgus numurs  

Nosaukums/Vārds Uzvārds  

Reģistrācijas numurs/Personas kods  

Tālrunis saziņai (obligāts)  

 

Paraksts/atšifrējums_______________________ Datums________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Pieteikumu Lietotājs iesniedz kārtības noteiktajos gadījumos, kad Lietotājam zūd īpašuma, valdījuma vai 

lietojuma tiesības un nenotiek Lietotāja maiņa objektā. 
2 Komercuzskaites mēraparāta rādījums, ar kādu objektā tiek pārtraukta dabasgāzes piegāde. 

 

Personas datus AS “Gaso” (juridiskā adrese Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009) apstrādā klientu uzskaitei, 

pakalpojumu sniegšanai, piedāvāšanai, uzturēšanai un kvalitātes nodrošināšanai, As “Gaso” īpašuma drošībai un 

tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei. Papildu sniedzamā informācija par 

personas datu apstrādi publicēta AS “Gaso” mājas lapā sadaļā Personas datu apstrāde. 
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4. pielikums Sadales sistēmas pakalpojumu 

izmantošanas kārtībai dabasgāzes lietotājiem, kuri 

nav saistītie lietotāji 

Pieteikums dabasgāzes padeves pieslēgšanai1 vai atjaunošanai2 gazificētā objektā  
(vajadzīgo pasvītrot) 

Informācija par gazificēto objektu 

Objekta adrese  

Objekta tirgus numurs*  

Plānotais dabasgāzes patēriņa apjoms 

gadā, m3 

 

Atbildīgā persona par gāzes saimniecību 
(vārds, uzvārds/tālrunis/e-pasts)** 

 

Atbildīgās personas kontaktinformācija  

Lietošanā esošā gāzes aparatūra ☐Plīts, ☐apkures katls, ☐ūdens sildītājs, ☐cits (_________) 

Daudzdzīvokļu nama, kur atrodas objekts, ārdurvju un/vai vārtu kods (ja ir)  

Informācija par Lietotāju 

Klienta tirgus numurs  

Nosaukums/Vārds Uzvārds  

Reģistrācijas numurs/Personas kods  

Juridiskā/Deklarētā adrese  

Korespondences adrese  

Tālrunis  

E-pasta adrese  

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos 
(vārds, uzvārds/tālrunis/e-pasts) 

 

Kontaktpersona komerciālajos jautājumos 
(vārds, uzvārds/tālrunis/e-pasts) 

 

Paraksts/atšifrējums_______________________               Datums:________________ 

Informācija par Lietotāja tirgotāju 

Nosaukums  

Reģistrācijas numurs  

Tirgotāja EIC kods  

Dabasgāzes tirdzniecības līguma spēkā stāšanās datums  

Tirgotāja paraksts/atšifrējums_______________________  Datums________________ 

 

 

 

 

 
1 Jauns gāzes pieslēgums vai esošās slodzes palielinājums 
2 Gāzes padeves atjaunošana esošam pieslēgumam 

* Nav obligāts 

** Lietotājs, kas nav mājsaimniecības lietotājs, gazificētajā objektā, kas ir rūpnieciska vai publiska būve, kā arī 

citos gazificētajos objektos, ja tajos ir uzstādīts dabasgāzes aparāts ar kopējo nominālo siltuma jaudu virs 130 kW, 

rakstveidā norīko un pastāvīgi nodrošina atbilstoši atestētu par gāzes saimniecību atbildīgo personu. 

 

Personas datus AS “Gaso” (juridiskā adrese Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009) apstrādā klientu uzskaitei, 

pakalpojumu sniegšanai, piedāvāšanai, uzturēšanai un kvalitātes nodrošināšanai, As “Gaso” īpašuma drošībai un 

tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei. Papildu sniedzamā informācija par 

personas datu apstrādi publicēta AS “Gaso” mājas lapā sadaļā Personas datu apstrāde. 

 


