
 

 

Dabasgāzes apgāde Latvijā 

Dabasgāzes apgādi Latvijas tirgū veic AS "Latvijas Gāze", kas saskaņā ar Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajām licencēm veic dabasgāzes pārvadi, sadali, 
uzglabāšanu un tirdzniecību. 

Latvijas dabasgāzes apgādes sistēma nav savienota ar ES kopējo gāzes apgādes sistēmu, un 
Latvijai ir tikai viens gāzes piegādātājs – atvērtā AS "Gazprom", kas pilnībā kontrolē gāzes 
apgādes sistēmu Krievijā. Vasarā dabasgāze no Krievijas tiek iesūknēta Inčukalna pazemes gāzes 
krātuvē, bet ziemā tā no krātuves tiek piegādāta patērētājiem, tādējādi Latvija ir vienīgā valsts 
ES, kuras ziemas mēnešos nesaņem gāzi no piegādātāja pa cauruļvadu. 

Latvijas dabasgāzes apgādes sistēmas pārvades cauruļvadu tīkliem ir trīs starpvalstu 
savienojumi (dabasgāzes uzskaites stacijas), kuru jauda pie esošā gāzesvadu stāvokļa ir šāda: 

 starpvalstu savienojums ar Krieviju – līdz 17 milj. m3/diennaktī; 
 starpvalstu savienojums ar Igauniju – līdz 6 milj. m3/diennaktī; 
 starpvalstu savienojums ar Lietuvu – līdz 5 milj. m3/diennaktī. 

Latvijā ir unikāli ģeoloģiski apstākļi, lai nākotnē izveidotu pazemes gāzes krātuvju sistēmu ar 
aktīvās gāzes tilpumu apmēram 50 miljardi kubikmetru. Latvija var kļūt par visnozīmīgāko 
dabasgāzes sezonālo svārstību regulatoru Rietumkrievijai un Baltijas jūras valstīm: Lietuvai, 
Igaunijai, Somijai un Zviedrijai. Integrējot Latvijas pazemes gāzes krātuvju sistēmu kopējā 
Eiropas gāzes pārvades sistēmā, daļēji var tik segts ziemas patēriņa maksimums Eiropas valstīs 
un, jo īpaši tas būtu svarīgi sakarā ar nepietiekošo apgādes drošību Eiropā. 

2005. gada 26. maijā, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2003/55/EK 
par vienotiem noteikumiem dabasgāzes iekšējam tirgum par kopīgiem noteikumiem attiecībā 
uz iekšējo dabasgāzes tirgu un par Direktīvas 98/30/EK atcelšanu tika pieņemtie grozījumi 
Enerģētikas likumā, kas paredz pamatnosacījumus dabasgāzes tirgus atvēršanai un skar sistēmu 
darbību, tirgus dalībnieku pienākumus un tiesības, kā arī konkurences iespējas dabasgāzes tirgū. 
Saeima ar speciālu likumu ir noteikusi, ka šie grozījumi stāsies spēkā 2014. gada 4. aprīlī. 

http://www.lg.lv/


Lielākie dabasgāzes patērētāji 2011. gadā bija AS "Latvenergo" TEC un siltumapgādes 
uzņēmumi – 66,5%, rūpniecība – 13,5%, pārējie patērētāji – 17,3%. Dabasgāzes patēriņš 
enerģētikas sektorā un dabasgāzes zudumi bija 2,7%. Rīgas reģionā tiek patērēti aptuveni 70% 
no Latvijā izmantotās dabasgāzes. 

 

 

1. attēls. Baltijas valstu un Somijas gāzes apgādes shēma. 
 

 
Neatņemama Latvijas un Baltijas dabasgāzes apgādes sistēmas daļa ir Inčukalna pazemes gāzes 
krātuve, kas ir vienīgā funkcionējošā krātuve Baltijas valstīs un tā nodrošina reģionālās 
gāzapgādes stabilitāti. Vasaras sezonā, kad dabasgāzes patēriņš reģionā ir vairākas reizes 
mazāks nekā aukstajā laikā, dabasgāze tiek iesūknēta krātuvē, lai apkures sezonā to piegādātu 
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klientiem Latvijā, Igaunijā, Krievijas ziemeļrietumu reģionā un (mazākos apjomos) Lietuvā. 
Pateicoties krātuvei, dabasgāzes piegāžu stabilitāte un jaudas Latvijas klientiem nav atkarīgas 
no pieprasījuma citās valstīs, jo apkures sezonā viņi dabasgāzi pilnībā saņem no Inčukalna PGK.  
Lielākā Inčukalna PGK kapacitāte bijusi 4,47 miljardi m³, no kuriem 2,32 miljardi m³ bija aktīvā 
jeb regulāri izsūknējamā dabasgāze. Pieaugot dabasgāzes patēriņam reģionā, Inčukalna PGK 
kapacitāti ir iespējams palielināt līdz 3,2 miljardiem m³ aktīvās dabasgāzes, kas pilnībā 
nodrošinās Latvijas un reģiona vajadzības pēc kurināmā. Nākotnē krātuvē iespējams uzglabāt 
dabasgāzi arī Somijas vajadzībām. 

Latvijā ir koncentrēta unikāla ģeoloģiska struktūra, kas ļauj izveidot dabasgāzes krātuves vismaz 
11 vietās ar kopējo kapacitāti līdz 50 miljardiem m³. Tie ir aptuveni 10 % no Eiropas Savienības 
gada patēriņa un aptuveni tikpat, cik ir kopējā krātuvju kapacitāte visā Eiropas Savienībā. 
Uzglabāšana iespējama tāpēc, ka Latvijā zemes dzīlēs ir poraina smilšakmens slānis, kam ir labas 
kolektorīpašības un kas pārklāts ar gāzi necaurlaidīgu iežu slāņiem, turklāt šīs ģeoloģiskās 
struktūras atrodas optimālā 700-800 m dziļumā, ļaujot dabasgāzi uzglabāt droši un ekonomiski 
efektīvi.  

 

Informācijas avoti:  
LR Ekonomikas ministrija, AS “Latvijas Gāze” 

 

 

 

 


