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Paziņojums 
1. Ievērojot Enerģētikas likuma 107.panta trešo daļu, likuma "Par akcīzes nodokli" 6.1 pantu un              

15.1 pantu, Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumu Nr.78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas 
noteikumi" 120.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes (turpmāk - SPRK Padome) 
2017.gada 16.marta lēmumu Nr.26 "Par 2008.gada 24.jūlija lēmuma Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas 
Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem" piemērošanu" un SPRK 2017.gada 27.marta lēmumu Nr.1/9 "Par 
dabasgāzes cenas saistītajiem lietotājiem aprēķināšanas metodika" 33.-38.punktus, akciju sabiedrība "Latvijas 
Gāze" informē, ka no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 30. jūnijam saistītajiem lietotājiem (mājsaimniecībām) 
tiks piemēroti ar SPRK Padomes 2008.gada 24.jūlija lēmumu Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" 
dabasgāzes apgādes tarifiem" un 2010.gada 2.jūnija lēmumu Nr.258 "Par lēmuma Nr.247 piemērošanas 
kārtību" apstiprinātie dabasgāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi, kas atbilst dabasgāzes tirdzniecības 
cenai līdz 17,55 EUR/1000kWh jeb līdz 184,97 EUR/1000nm3. 

 

Saistītajiem lietotājiem (mājsaimniecībām) 

2018.gada I pusgadā piemērojamie dabasgāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi 

pie dabasgāzes tirdzniecības cenas 17.55 EUR/1000 kWh 
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Dabasgāzes 
diferencētais 

tirdzniecības gala 
tarifs ar PVN un 
akcīzes nodokli 

(EUR/1000 kWh) 

1. līdz 5,269 53,4731 11,58 66,70 13,25 76,36 

2. 
virs 5,269 līdz 
263,450 

30,3369 6,72 38,71 8,40 48,38 

 

  



Saistītajiem lietotājiem (mājsaimniecībām) 

2018.gada I pusgadā piemērojamie dabasgāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi 

pie dabasgāzes tirdzniecības cenas 184.97 EUR/1000nm3 

Lietotāju 
grupas 

Dabasgāzes 
patēriņa 

apjoms gadā 
(nm3) 

Ar SPRK padomes 
lēm. Nr.247 

apstiprinātais 
dabasgāzes 

diferencētais 
tirdzniecības gala 

tarifs 
(EUR/1000nm3) 

Dabasgāzes izmantošanai 
par kurināmo 

Dabasgāzes izmantošanai 
par degvielu 

PVN 
21% 

(EUR) 

Dabasgāzes 
diferencētais 

tirdzniecības gala 
tarifs ar PVN un 
akcīzes nodokli 
(EUR/1000nm3) 

PVN 
21% 

(EUR) 

Dabasgāzes 
diferencētais 

tirdzniecības gala 
tarifs ar PVN un 
akcīzes nodokli 
(EUR/1000nm3) 

1. līdz 500 563,50 121,99 702,88 139,67 804,76 

2. 
virs 500 līdz 25 
000 

319,69 70,79 407,87 88,47 509,75 

(nm3) dabasgāzes normālkubikmetrs 

 

2. 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. 

3. Ar 2017.gada 3.aprīli dabasgāzes tirdzniecības cenai un piemērojamiem diferencētājiem tirdzniecības 
gala tarifiem izteiktiem apjoma vienībās (nm3) ir tikai informatīvs raksturs, tās var gan samazināties, gan 
palielināties atbilstoši piegādes mēnesī noteiktajai dabasgāzes faktiskajai augstākajai siltumspējai. 

SPRK Padomes 2008.gada 24.jūlija lēmums Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes 
apgādes tarifiem" ir publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 2008.gada 25.jūlijā, Nr.114 (3898). SPRK Padomes 
2017.gada 16.marta lēmums Nr.26 "Par 2008.gada 24.jūlija lēmuma Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas 
Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem" piemērošanu" ir publicēts izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2017.gada 
21.martā, Nr.59 (5886). 

Ar lēmumiem var iepazīties arī internetā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājaslapā 
www.sprk.gov.lv. 

4. Pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma cena saistītājiem lietotājiem (mājsaimniecībām) tiek 
noteikta saskaņā ar Enerģētikas likumā noteikto kārtību, kas atbilst spēkā esošiem piemērojamajiem 
dabasgāzes diferencētājiem tirdzniecības gala tarifiem. 

 


