
 
 

AS “LATVIJAS G ĀZE” PAZI ŅOJUMS 
Par pēdējās garant ētās pieg ādes pakalpojuma cenu saist ītājiem lietot ājiem 2020. gada j ūlijā 

 
 
 

Ievērojot Enerģētikas likuma 107. panta trešo daļu un 109. panta ceturto daļu, Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas (turpmāk – SPRK) Padomes 2008. gada 24. jūlija lēmumā Nr. 247 „Par akciju sabiedrības 
“Latvijas Gāze” dabasgāzes apgādes tarifiem”, SPRK Padomes 2017. gada 27.marta lēmuma Nr.1/9 “Dabasgāzes 
cenas saistītajiem lietotājiem aprēķināšanas metodika”, SPRK Padomes 2020.gada 28.maija lēmumā Nr.60 „Par 
2008. gada 24. jūlija lēmuma Nr.247 “Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” dabasgāzes apgādes tarifiem” 
piemērošanas kārtību” akciju sabiedrība „Latvijas Gāze” informē, ka 2020.gada jūlijā saistītajiem lietotājiem 
(mājsaimniecībām) pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma cena ir: 

 

(EUR/kWh)

EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh
1 2 3 4 5 6

1. līdz 2 635 0.0361723 0.00165 0.0079427 0.0457650

2. no 2 635,1 līdz 5 269 0.0333325 0.00165 0.0073463 0.0423288

3. no 5 269,1 līdz 263 450 0.0205929 0.00165 0.0046710 0.0269139

Saist ītajiem lietot ājiem (m ājsaimniec ībām) dabasg āzes izmantošanai par kurin āmo (t.sk. 
ēdienu gatavošanai un ūdens uzsild īšanai)

Akc īzes nodoklis 
dabasg āzes 

izmantošanai par 
kurin āmo

PVN 21%

Pēdējās 
garant ētās 
pieg ādes 

pakalpojuma cena 
saist ītājiem 
lietot ājiem                           
(3. + 4. + 5.)Li
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Dabasg āzes patēriņa 
apjoms gad ā (kWh)

Ar SPRK padomes 
lēm. Nr.60 

(28.05.2020.) 
piemērojamais 

dabasg āzes 
diferenc ētais 

tirdzniec ības gala 
tarifs *

 
 

(EUR/kWh)

EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh
1 2 3 4 5 6

1. līdz 2 635 0.0361723 0.00964 0.0096206 0.0554329

2. no 2 635,1 līdz 5 269 0.0333325 0.00964 0.0090242 0.0519967

3. no 5 269,1 līdz 263 450 0.0205929 0.00964 0.0063489 0.0365818

Saist ītajiem lietot ājiem (m ājsaimniec ībām) dabasg āzes izmantošanai par degvielu

Pēdējās 
garant ētās 
pieg ādes 

pakalpojuma cena 
saist ītājiem 
lietot ājiem                           
(3. + 4. + 5.)

Ar SPRK padomes 
lēm. Nr.60 

(28.05.2020.) 
piemērojamais 

dabasg āzes 
diferenc ētais 

tirdzniec ības gala 
tarifs *

Akc īzes nodoklis 
dabasg āzes 

izmantošanai par 
degvielu

PVN 21%
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Dabasg āzes patēriņa 
apjoms gad ā (kWh)

 
 
* skatīt 1. piezīmi 
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(EUR/nm 3)

EUR/nm3 EUR/nm3 EUR/nm3 EUR/nm3

1 2 3 4 5 6

1. līdz 250 0.38118 0.01739 0.08370 0.48227

2. virs 250 līdz 500 0.35126 0.01739 0.07742 0.44607

3. virs 500 līdz 25 000 0.21701 0.01739 0.04922 0.28362

Saist ītajiem lietot ājiem (m ājsaimniec ībām) dabasg āzes izmantošanai par kurin āmo (t.sk. 
ēdienu gatavošanai un ūdens uzsild īšanai) **
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Dabasg āzes patēriņa 

apjoms gad ā (nm3)

Ar SPRK padomes 
lēm. Nr.60 

(28.05.2020.) 
piemērojamais 

dabasg āzes 
diferenc ētais 

tirdzniec ības gala 
tarifs

Akc īzes nodoklis 
dabasg āzes 

izmantošanai par 
kurin āmo

PVN 21%

Pēdējās 
garant ētās 
pieg ādes 

pakalpojuma cena 
saist ītājiem 
lietot ājiem                           
(3. + 4. + 5.)

 
 
 

(EUR/nm 3)

EUR/nm3 EUR/nm3 EUR/nm3 EUR/nm3

1 2 3 4 5 6

1. līdz 250 0.38118 0.10159 0.10138 0.58415

2. virs 250 līdz 500 0.35126 0.10159 0.09510 0.54795

3. virs 500 līdz 25 000 0.21701 0.10159 0.06691 0.38551

Saist ītajiem lietot ājiem (m ājsaimniec ībām) dabasg āzes izmantošanai par degvielu **

Li
et

ot
āj

u 
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as

Dabasg āzes patēriņa 

apjoms gad ā (nm3)

Ar SPRK padomes 
lēm. Nr.60 

(28.05.2020.) 
piemērojamais 

dabasg āzes 
diferenc ētais 

tirdzniec ības gala 
tarifs

Akc īzes nodoklis 
dabasg āzes 

izmantošanai par 
degvielu

PVN 21%

Pēdējās 
garant ētās 
pieg ādes 

pakalpojuma cena 
saist ītājiem 
lietot ājiem                           
(3. + 4. + 5.)

 
 
 
** skatīt 2. piezīmi 
  

1. Saskaņā ar SPRK Padomes 2017. gada 16. marta lēmumu Nr.26 ”Par 2008. gada 24. jūlija lēmuma Nr.247 
”Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” dabasgāzes apgādes tarifiem” piemērošanu” dabasgāzes diferencēto 
tirdzniecības gala tarifu pārrēķināšanai no normālkubikmetriem uz enerģijas vienībām izmanto dabasgāzes 
augstākās siltumspējas pārveidošanas koeficientu 10,538 kWh/nm3, kas ir noteikts standarta apstākļos pie 
dabasgāzes spiediena 101,325 kPa (1,01325 bāri) un temperatūras 20 0C.  

 
2. Ar 2017. gada 3. aprīli dabasgāzes tirdzniecības cenai un piemērojamiem diferencētājiem tirdzniecības gala 

tarifiem izteiktiem apjoma vienībās (nm3) ir informatīvs raksturs. Dabasgāzes tirdzniecības cena un 
piemērojamie diferencētie tirdzniecības gala tarifi var samazināties vai palielināties atbilstoši piegādes mēnesī 
noteiktajai dabasgāzes faktiskajai augstākai siltumspējai. Norēķiniem par dabasgāzi tiek izmantotas kWh 
apjoma vienībās. 


