
OFICIĀLIE PAZIŅOJUMI > *** 

 

Paziņojums 
Ievērojot Enerģētikas likuma 107. panta trešo daļu un 109. panta ceturto daļu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - SPRK) Padomes 2017.gada 27.marta lēmuma Nr.1/9 "Dabasgāzes 

cenas saistītajiem lietotājiem aprēķināšanas metodika" 32.1. punktu, akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" informē, ka no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam saistītajiem lietotājiem (mājsaimniecībām) un 
pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma saņēmējiem, tiks piemēroti SPRK Padomes 2008.gada 24.jūlija lēmumā Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem" un 2010.gada 2.jūnija 
lēmumā Nr.258 "Par lēmuma Nr.247 piemērošanas kārtību" apstiprinātie dabasgāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi, kas atbilst dabasgāzes tirdzniecības cenai līdz 0,12806 EUR/nm3 un atbilstoši Ministru 
kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumu Nr.78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 131.punktam pārrēķināti uz 0,01215 EUR/kWh. 

2020.gada I pusgadā piemērojamie dabasgāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi 
Saistītajiem lietotājiem (mājsaimniecībām) dabasgāzes izmantošanai par kurināmo (t.sk. ēdienu gatavošanai un ūdens uzsildīšanai) 

(EUR/kWh) 

Lietotāju 
grupas 

Dabasgāzes patēriņa 
apjoms gadā (kWh) 

Ar SPRK padomes 
lēm. Nr.247 

(24.07.2008.) 
apstiprinātais 

dabasgāzes 
diferencētais 

tirdzniecības gala 
tarifs * 

Dabasgāzes cena ar 
tirdzniecības, 

uzglabāšanas un 
pārvades jaudu 
pakalpojumiem 

Ar SPRK padomes 
lēm. Nr.171 

(27.11.2019.) 
apstiprināta maksa 

par pārvades 
pakalpojumu izejas 

punkta Latvijas 
lietotāju apgādei 

izmantošanu 

Sadales sistēmas 
operatora 

apstiprinātais 
dabasgāzes 

diferencētais 
sadales 

pakalpojuma tarifs 
*** 

Koriģētais 
dabasgāzes 

diferencētais 
tirdzniecības gala 
tarifs (4. + 5. + 6.) 

Akcīzes nodoklis 
dabasgāzes 

izmantošanai par 
kurināmo 

PVN 21% 

Dabasgāzes 
diferencētais 

tirdzniecības gala 
tarifs ar PVN un 

akcīzes nodokli (7. 
+ 8. + 9.) 

EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. līdz 2635 0,0480727 0,0261149 0,0021096 0,0106485 0,0388730 0,00165 0,0085098 0,0490328 



 

2. no 2635,1 līdz 5269 0,0480727 0,0261149 0,0021096 0,0078087 0,0360332 0,00165 0,0079135 0,0455967 

3. 
no 5269,1 
līdz 263 450 

0,0249364 0,0133753 0,0021096 0,0078087 0,0232936 0,00165 0,0052382 0,0301818 

  

2020.gada I pusgadā piemērojamie dabasgāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi 
Saistītajiem lietotājiem (mājsaimniecībām) dabasgāzes izmantošanai par degvielu 

(EUR/kWh) 

Lietotāju 
grupas 

 

Dabasgāzes patēriņa 
apjoms gadā (kWh) 

 

Ar SPRK padomes 
lēm. Nr.247 

(24.07.2008.) 
apstiprinātais 

dabasgāzes 
diferencētais 

tirdzniecības gala 
tarifs * 

Dabasgāzes cena ar 
tirdzniecības, 

uzglabāšanas un 
pārvades jaudu 
pakalpojumiem 

Ar SPRK padomes 
lēm. Nr.171 

(27.11.2019.) 
apstiprināta maksa 

par pārvades 
pakalpojumu izejas 

punkta Latvijas 
lietotāju apgādei 

izmantošanu 

Sadales sistēmas 
operatora 

apstiprinātais 
dabasgāzes 

diferencētais 
sadales 

pakalpojuma tarifs 
*** 

Koriģētais 
dabasgāzes 

diferencētais 
tirdzniecības gala 
tarifs (4. + 5. + 6.) 

Akcīzes nodoklis 
dabasgāzes 

izmantošanai par 
degvielu 

PVN 21% 

Dabasgāzes 
diferencētais 

tirdzniecības gala 
tarifs ar PVN un 

akcīzes nodokli (7. 
+ 8. + 9.) 

EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. līdz 2635 0,0480727 0,0261149 0,0021096 0,0106485 0,0388730 0,00964 0,0101877 0,0587007 

2. no 2635,1 līdz 269 0,0480727 0,0261149 0,0021096 0,0078087 0,0360332 0,00964 0,0095914 0,0552646 

3. no 269,1 līdz 263 450 0,0249364 0,0133753 0,0021096 0,0078087 0,0232936 0,00964 0,0069161 0,0398497 

* skatīt 1. piezīmi 

*** skatīt 3. piezīmi 

  

  



 

2020.gada I pusgadā piemērojamie dabasgāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi ** 
Saistītajiem lietotājiem (mājsaimniecībām) dabasgāzes izmantošanai par kurināmo (t.sk. ēdienu gatavošanai un ūdens uzsildīšanai) 

(EUR/nm3) 

Lietotāju 
grupas 

 

Dabasgāzes patēriņa 
apjoms gadā (nm3) 

 

Ar SPRK padomes 
lēm. Nr.247 

(24.07.2008.) 
apstiprinātais 

dabasgāzes 
diferencētais 

tirdzniecības gala 
tarifs 

Dabasgāzes cena ar 
tirdzniecības, 

uzglabāšanas un 
pārvades jaudu 
pakalpojumiem 

Ar SPRK padomes 
lēm. Nr.171 

(27.11.2019.) 
apstiprināta maksa 

par pārvades 
pakalpojumu izejas 

punkta Latvijas 
lietotāju apgādei 

izmantošanu 

Sadales sistēmas 
operatora 

apstiprinātais 
dabasgāzes 

diferencētais 
sadales 

pakalpojuma tarifs 

Koriģētais 
dabasgāzes 

diferencētais 
tirdzniecības gala 
tarifs (4. + 5. + 6.) 

Akcīzes nodoklis 
dabasgāzes 

izmantošanai par 
kurināmo 

PVN 21% 

Dabasgāzes 
diferencētais 

tirdzniecības gala 
tarifs ar PVN un 

akcīzes nodokli (7. 
+ 8. + 9.) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. līdz 250 0,50659 0,27520 0,02223 0,11221 0,40964 0,01739 0,08968 0,51671 

2. virs 250 līdz 500 0,50659 0,27520 0,02223 0,08229 0,37972 0,01739 0,08339 0,48050 

3. virs 500 līdz 25 000 0,26278 0,14095 0,02223 0,08229 0,24547 0,01739 0,05520 0,31806 

(nm3) dabasgāzes normālkubikmetrs 

  

  



 

2020.gada I pusgadā piemērojamie dabasgāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi 
Saistītajiem lietotājiem (mājsaimniecībām) dabasgāzes izmantošanai par degvielu 

(EUR/nm3) 

Lietotāju 
grupas 

 

Dabasgāzes patēriņa 
apjoms gadā (nm3) 

 

Ar SPRK padomes 
lēm. Nr.247 

(24.07.2008.) 
apstiprinātais 

dabasgāzes 
diferencētais 

tirdzniecības gala 
tarifs 

Dabasgāzes cena ar 
tirdzniecības, 

uzglabāšanas un 
pārvades jaudu 
pakalpojumiem 

Ar SPRK padomes 
lēm. Nr.171 

(27.11.2019.) 
apstiprināta maksa 

par pārvades 
pakalpojumu izejas 

punkta Latvijas 
lietotāju apgādei 

izmantošanu 

Sadales sistēmas 
operatora 

apstiprinātais 
dabasgāzes 

diferencētais 
sadales 

pakalpojuma tarifs 

Koriģētais 
dabasgāzes 

diferencētais 
tirdzniecības gala 
tarifs (4. + 5. + 6.) 

Akcīzes nodoklis 
dabasgāzes 

izmantošanai par 
degvielu 

PVN 21% 

Dabasgāzes 
diferencētais 

tirdzniecības gala 
tarifs ar PVN un 

akcīzes nodokli (7. 
+ 8. + 9.) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. līdz 250 0,50659 0,27520 0,02223 0,11221 0,40964 0,10159 0,10736 0,61859 

2. virs 250 līdz 500 0,50659 0,27520 0,02223 0,08229 0,37972 0,10159 0,10108 0,58239 

3. virs 500 līdz 25 000 0,26278 0,14095 0,02223 0,08229 0,24547 0,10159 0,07288 0,41994 

(nm3) dabasgāzes normālkubikmetrs 

** 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 noteiktai dabasgāzes faktiskajai augstākai siltumspējai. Norēķiniem par dabasgāzi tiek 
izmantotas kWh apjoma vienībās. 

3. Saskaņā ar SPRK Padomes 2018.gada 25.septembra lēmuma Nr.107 "Par akciju sabiedrības "Gaso" dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencētajiem tarifiem" lemjošās daļas 1. un 4. punktu, kā 
arī SPRK Padomes 2017.gada 27.marta lēmuma Nr.1/9 "Dabasgāzes cenas saistītajiem lietotājiem aprēķināšanas metodika" 36.punktu, dabasgāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi saistītajiem lietotājiem tiek 
koriģēti par SPRK Padomes 2008.gada 24.jūlija lēmuma Nr.247 dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencēto tarifu un SPRK Padomes 2018.gada 25.septembra lēmuma Nr.107 dabasgāzes sadales 
sistēmas pakalpojuma diferencēto tarifu mainīgās daļas starpību. 

4. Informējam, ka saskaņā ar SPRK Padomes 2018.gada 25.septembra lēmuma Nr.107 "Par akciju sabiedrības "Gaso" dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencētajiem tarifiem" lemjošās daļas 
1.punktu no 2019.gada 1.janvāra papildus dabasgāzes diferencētajam tirdzniecības gala tarifam tiek piemērota sadales sistēmas pakalpojuma tarifu fiksētā daļa pēc atļautās slodzes: 



 

Atļautā slodze 

Sadales pakalpojuma fiksētā maksa 

bez PVN ar PVN 

EUR/mēnesī EUR/mēnesī 

līdz 6 m3/h 1,77 2,14 

no 6,1 līdz 10 m3/h 6,63 8,02 

no 10,1 līdz 16 m3/h 10,60 12,83 

no 16,1 līdz 25 m3/h 16,17 19,57 

no 25,1 līdz 40 m3/h 24,02 29,06 

5. SPRK Padomes 2008.gada 24.jūlija lēmums Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem" ir publicēts oficiālajā izdevumā "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 oficiālajā 
izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2017.gada 21.martā, Nr.59 (5886). SPRK Padomes 2017.gada 27.marta lēmums Nr.1/9 "Dabasgāzes cenas saistītajiem lietotājiem aprēķināšanas metodika" ir publicēts oficiālajā 
izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2017.gada 30.martā, Nr.66 (5893). SPRK Padomes 2018.gada 25.septembra lēmums Nr.107 "Par akciju sabiedrības "Gaso" dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencētajiem 
tarifiem" ir publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2018.gada 29.septembrī, Nr.192 (6278). 

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

6. Pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma cena saistītājiem lietotājiem (mājsaimniecībām) tiek noteikta saskaņā ar Enerģētikas likumā noteikto kārtību, kas atbilst spēkā esošiem piemērojamiem 
dabasgāzes diferencētājiem tirdzniecības gala tarifiem, kamēr netiek noteiktas citas cenas. 

 


