LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA
SĒDES PROTOKOLS

Rīgā

Nr.12

2015.gada 3.martā

Sēdi vada
Ministru prezidente

- L.Straujuma

Ar balsstiesībām piedalās:
Aizsardzības ministrs
Ekonomikas ministre
Finanšu ministrs
Kultūras ministre
Labklājības ministrs
Satiksmes ministrs
Tieslietu ministrs
Veselības ministrs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
Zemkopības ministrs

-

R.Vējonis
D.Reizniece-Ozola
J.Reirs
D.Melbārde
U.Augulis
A.Matīss
Dz.Rasnačs
G.Belēvičs
K.Gerhards
J.Dūklavs

-

I.Rimšēvičs
Ē.Kalnmeiers
E.Krūmiņa
E.Dreimane
E.Upīte

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:
Latvijas Bankas prezidents
Ģenerālprokurors
Valsts kontroliere
Valsts kancelejas direktore
Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts
pārvaldes attīstības departamenta vadītāja
Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu
lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

Protokolē
Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

Sēdi sāk plkst.12.00

***

- I.Gailīte

- L.Peinberga

28.§
Informatīvais ziņojums "Par dabasgāzes tirgus reformu"
TA-376 ____________________________________
(D.Reizniece-Ozola, M.Katlaps, Dz.Rasnačs, D.Palčevska, J.Spiridonovs, I.Gailīte, J.Reirs,
A.Matīss, J.Dūklavs, R.Irklis, U.Augulis, A.Pildegovičs, I.Skrodele, R.Vējonis, R.Miķelsons,
K.Gerhards, L.Straujuma)
1. (IP)
2. (IP)
3. (N) Pamatojoties uz šī protokollēmuma 1. un 2.punktu, atbalstīt dabasgāzes pārvades
sistēmas un uzglabāšanas operatora īpašumtiesību nodalīšanu ar 2017.gada 3.aprīli (pilna
īpašuma tiesību nodalīšana). Paredzēt, ka 2016.gadā tiek izveidota AS "Latvijas Gāze" māsas
sabiedrība, kuras rīcībā būtu dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas infrastruktūra.
4. (N) Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, ņemot vērā Tieslietu
ministrijas pārstāvju priekšlikumus, precizēt informatīvā ziņojuma 8. un 9.lpp. ietvertos
formulējumus atbilstoši Enerģētikas likumam, ņemt vērā izziņas par ministriju sniegtajiem
atzinumiem 23.punktā minēto, kā arī precizēt nodalāmā uzņēmuma piederības formu un
ekonomikas ministrei iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
5. (N) Ekonomikas ministrijai rakstiski informēt AS ”Latvijas Gāze” akcionārus, kuriem
pieder vairāk kā 3% no kapitāldaļām, par plānoto dabasgāzes tirgus liberalizācijas attīstības
gaitu.
6. (N) Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisiju līdz 2015.gada 1.jūnijam sagatavot nepieciešamo normatīvo aktu
projektu paketi, lai varētu īstenot dabasgāzes pārvades operatora īpašumtiesību nodalīšanas
modeli.
7. (N) Pieņemt zināšanai, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija līdz 2015.gada
aprīļa vidum plāno apstiprināt akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" izstrādātos dabasgāzes
infrastruktūras noteikumus – "Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes pārvades
sistēmas lietošanas noteikumi" un "Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Inčukalna pazemes
gāzes krātuves lietošanas noteikumi".

***
Sēdi slēdz plkst. 17.00

Ministru prezidente Laimdota Straujuma
Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

