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

lietotājiem aprēķināšanas metodika", akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" informē, ka 2022. gada 2.pusgadā saistītajiem lietotājiem (mājsaimniecībām) tiks piemēroti SPRK Padomes 2008.gada 24.jūlija lēmumā 
Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem" un 2022.gada 2.maija lēmumā Nr.66 "Par 2008.gada 24.jūlija lēmuma Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes 
apgādes tarifiem" piemērošanas kārtību" apstiprinātie dabasgāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi, kas atbilst dabasgāzes tirdzniecības cenai līdz 1,13118 EUR/nm3 un atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 
7.februāra noteikumu Nr.78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 131.punktam pārrēķināti uz 0,10734 EUR/kWh. 

Laika periodā no 2022.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 31.decembrim 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.66 

(02.05.2022.) 
piemērojamais 

dabasgāzes 
diferencētais 

tirdzniecības gala 
tarifs [1] 

EUR/kWh 

Dabasgāzes cena ar 
tirdzniecības, 

uzglabāšanas un 
pārvades jaudu 
pakalpojumiem 

EUR/kWh 

Maksa par 
pārvades 

pakalpojumu izejas 
punkta Latvijas 

lietotāju apgādei 
izmantošanu 

EUR/kWh 

Sadales sistēmas 
operatora 

apstiprinātais 
dabasgāzes 

diferencētais 
sadales 

pakalpojuma tarifs 
[2] 

EUR/kWh 

Koriģētais 
dabasgāzes 

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

EUR/kWh 

Akcīzes nodoklis 
dabasgāzes 

izmantošanai par 
kurināmo 
EUR/kWh 

PVN 21% 
EUR/kWh 

Dabasgāzes 
diferencētais 

tirdzniecības gala 
tarifs ar PVN un 

akcīzes nodokli (7. 
+ 8. + 9.) 

EUR/kWh 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. līdz 2 635 0.1432634 0.1214855 0.0019296946 0.0180761 0.1414913 0.00165 0.0300597 0.1732010 

2. no 2 635,1 līdz 5 269 0.1432634 0.1214855 0.0019296946 0.0074416 0.1308568 0.00165 0.0278264 0.1603332 

3. no 5 269,1 līdz 263 450 0.1201272 0.1087460 0.0019296946 0.0074416 0.1181173 0.00165 0.0251511 0.1449184 

 

  



 

Laika periodā no 2022.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 31.decembrim 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.66 

(02.05.2022.) 
piemērojamais 

dabasgāzes 
diferencētais 

tirdzniecības gala 
tarifs [1] 

EUR/kWh 

Dabasgāzes cena ar 
tirdzniecības, 

uzglabāšanas un 
pārvades jaudu 
pakalpojumiem 

EUR/kWh 

Maksa par 
pārvades 

pakalpojumu izejas 
punkta Latvijas 

lietotāju apgādei 
izmantošanu 

EUR/kWh 

Sadales sistēmas 
operatora 

apstiprinātais 
dabasgāzes 

diferencētais 
sadales 

pakalpojuma tarifs 
[2] 

EUR/kWh 

Koriģētais 
dabasgāzes 

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

EUR/kWh 

Akcīzes nodoklis 
dabasgāzes 

izmantošanai par 
degvielu 

EUR/kWh 

PVN 21% 
EUR/kWh 

Dabasgāzes 
diferencētais 

tirdzniecības gala 
tarifs ar PVN un 

akcīzes nodokli (7. 
+ 8. + 9.) 

EUR/kWh 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. līdz 2 635 0.1432634 0.1214855 0.0019296946 0.0180761 0.1414913 0.00964 0.0317376 0.1828689 

2. no 2 635,1 līdz 5 269 0.1432634 0.1214855 0.0019296946 0.0074416 0.1308568 0.00964 0.0295043 0.1700011 

3. no 5 269,1 līdz 263 450 0.1201272 0.1087460 0.0019296946 0.0074416 0.1181173 0.00964 0.0268290 0.1545863 

 

Laika periodā no 2022.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 31.decembrim 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.66 

(02.05.2022.) 
piemērojamais 

dabasgāzes 
diferencētais 

tirdzniecības gala 
tarifs 

EUR/nm3 

Dabasgāzes cena ar 
tirdzniecības, 

uzglabāšanas un 
pārvades jaudu 
pakalpojumiem 

EUR/nm3 

Maksa par 
pārvades 

pakalpojumu izejas 
punkta Latvijas 

lietotāju apgādei 
izmantošanu 

EUR/nm3 

Sadales sistēmas 
operatora 

apstiprinātais 
dabasgāzes 

diferencētais 
sadales 

pakalpojuma tarifs 
EUR/nm3 

Koriģētais 
dabasgāzes 

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

EUR/nm3 

Akcīzes nodoklis 
dabasgāzes 

izmantošanai par 
kurināmo 
EUR/nm3 

PVN 21% 
EUR/nm3 

Dabasgāzes 
diferencētais 

tirdzniecības gala 
tarifs ar PVN un 

akcīzes nodokli (7. 
+ 8. + 9.) 
EUR/nm3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. līdz 250 1.50971 1.28021 0.02034 0.19049 1.49104 0.01739 0.31677 1.82520 

2. virs 250 līdz 500 1.50971 1.28021 0.02034 0.07842 1.37897 0.01739 0.29324 1.68960 

3. virs 500 līdz 25 000 1.26590 1.14596 0.02034 0.07842 1.24472 0.01739 0.26504 1.52715 

(nm3) dabasgāzes normālkubikmetrs 

  



 

Laika periodā no 2022.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 31.decembrim 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.66 

(02.05.2022.) 
piemērojamais 

dabasgāzes 
diferencētais 

tirdzniecības gala 
tarifs 

EUR/nm3 

Dabasgāzes cena ar 
tirdzniecības, 

uzglabāšanas un 
pārvades jaudu 
pakalpojumiem 

EUR/nm3 

Maksa par 
pārvades 

pakalpojumu izejas 
punkta Latvijas 

lietotāju apgādei 
izmantošanu 

EUR/nm3 

Sadales sistēmas 
operatora 

apstiprinātais 
dabasgāzes 

diferencētais 
sadales 

pakalpojuma tarifs 
EUR/nm3 

Koriģētais 
dabasgāzes 

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

EUR/nm3 

Akcīzes nodoklis 
dabasgāzes 

izmantošanai par 
degvielu 
EUR/nm3 

PVN 21% 
EUR/nm3 

Dabasgāzes 
diferencētais 

tirdzniecības gala 
tarifs ar PVN un 

akcīzes nodokli (7. 
+ 8. + 9.) 
EUR/nm3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. līdz 250 1.50971 1.28021 0.02034 0.19049 1.49104 0.10159 0.33445 1.92708 

2. virs 250 līdz 500 1.50971 1.28021 0.02034 0.07842 1.37897 0.10159 0.31092 1.79148 

3. virs 500 līdz 25 000 1.26590 1.14596 0.02034 0.07842 1.24472 0.10159 0.28273 1.62904 

(nm3) dabasgāzes normālkubikmetrs 

 

[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] Saskaņā ar SPRK Padomes 2021.gada 30.aprīļa lēmuma Nr.26 "Par akciju sabiedrības "Gaso" dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifiem" lemjošās daļas 1. un 3. 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 2021.gada 30.aprīļa lēmuma Nr.26 dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma 
diferencēto tarifu mainīgās daļas starpību. 

Informējam, ka saskaņā ar SPRK Padomes 2021.gada 30.aprīļa lēmuma Nr.26 "Par akciju sabiedrības "Gaso" dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencētajiem tarifiem" lemjošās daļas 3.punktu no 
2021.gada 1.jūlija 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 
EUR/mēnesī 

ar PVN 
EUR/mēnesī 

līdz 6 m3/h 2.70 3.27 

no 6,1 līdz 10 m3/h 7.43 8.99 

no 10,1 līdz 16 m3/h 11.87 14.36 

no 16,1 līdz 25 m3/h 18.11 21.91 

no 25,1 līdz 40 m3/h 26.90 32.55 



 

[3] Ar 2017. gada 3.aprīli dabasgāzes tirdzniecības cenai un piemērojamajiem diferencētajiem 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 augstākajai siltumspējai. Norēķiniem par 
dabasgāzi tiek izmantotas kWh apjoma vienībās. 

[4] 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. 
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. 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. SPRK Padomes 2021. gada 30.aprīļa lēmums Nr.26 "Par akciju sabiedrības "Gaso" dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifiem" ir publicēts oficiālajā izdevumā 
"Latvijas Vēstnesis" 2021.gada 7.maijā, Nr.86. SPRK Padomes 2019. gada 18.decembra lēmums Nr.197 "Par akciju sabiedrības "Gaso" lietotājiem piemērojamajiem dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma 
diferencētajiem tarifiem no 2020.gada 1.janvāra" ir publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2019.gada 20.decembrī, Nr.256. SPRK Padomes 2020. gada 28.maija lēmums Nr.60 "Par 2008.gada 24.jūlija 
lēmuma Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem" piemērošanas kārtību" ir publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2020.gada 29.maijā, Nr.103. SPRK Padomes 
2022. gada 2.maija lēmums Nr.66 "Par 2008.gada 24.jūlija lēmuma Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem" piemērošanas kārtību" ir publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas 
Vēstnesis" 2022.gada 6.maijā, Nr.87. 

[5] 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. Ja pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma saņēmējs sešu mēnešu laikā nav noslēdzis dabasgāzes tirdzniecības līgumu, tad pēdējās garantētās piegādes 
pakalpojuma sniedzējs nodrošina pēdējās garantētās piegādes pakalpojumu saistītajiem lietotājiem par divkāršu cenu atbilstoši 2017. gada 7. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 78 "Dabasgāzes 
tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 42.1 punktā noteiktajam. 

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

 


