
 

 

 

 AAbboonneennttaa  nnuummuurrss::  0000--00000000000011  
 

  
  
AS “Latvijas Gāze”, A.Briāna iela 6, Rīga, LV-1001 

VVāārrddss  UUzzvvāārrddss  
Adrese   

 

Objekta adrese: 
 
 
Pārskata numurs:  
00000000000123 
 
Pārskata izveidošanas datums: 
12.11.2020. 
 

 

 
Sveicināti! 
 
Paldies, ka iegādājāties dabasgāzi no Latvijas Gāzes. Esam veikuši vērienīgu informācijas 
tehnoloģiju sistēmas modernizāciju un, rūpējoties par mūsu klientu ērtībām, arī uzlabojuši 
dabasgāzes patēriņa pārskata formu.  Lūdzam iepazīties ar norādīto informāciju un vēršam 
uzmanību, ka turpmāk Jūs saņemsiet šādu dabasgāzes patēriņa pārskatu.  
  
  
DDAABBAASSGGĀĀZZEESS  PPAATTĒĒRRIIŅŅAA  PPĀĀRRSSKKAATTSS    
par periodu no 01.07.2020. līdz 30.11.2020. 
Rādījums perioda sākumā – beigās: 29 600 - 31 656 
 

Pārmaksa uz 3300..0066..22002200.. 
+ 

Periodā aprēķināts* 
- 

Saņemtie maksājumi** 
 = 

Summa samaksai līdz 2200..1122..22002200.. 
--  1100..0000  €€  2255..3333  €€  1100..0000  €€  55..3333  €€  

* Skat. aprēķinu 2. lapā 
** Saņemtie maksājumi, kas attiecināmi uz pārskata periodu, ieskaitot pēdējo maksājumu 5.00 €, 20.11.2020.  
  
  
JJAAUUNNAAIISS  IIZZLLĪĪDDZZIINNĀĀTTAAIISS  MMAAKKSSĀĀJJUUMMSS    
periodam no 01.12.2020. līdz 30.11.2021. 
 
Jaunais izlīdzinātais ikmēneša maksājums nākamajam pārskata periodam ir 44..9988  €€.. Maksājumi 
jāveic saskaņā ar maksājumu dokumentā norādītu grafiku līdz atsūtīsim Jums jaunu patēriņa 
pārskatu ar turpmāko maksājumu apmēru (pārrēķinu).  Jūs varat veikt arī priekšapmaksu, 
sasummējot attiecīgo mēnešu summas.   
 
Izlīdzinātais ikmēneša maksājums 4.98 € aprēķināts saskaņā ar šobrīd spēkā esošo diferencēto tirdzniecības gala tarifu, 
prognozēto vidējo mēneša patēriņu objektā un sadales pakalpojuma fiksēto maksu.  
0.0449474 €/kWh x 63.23 kWh + 2.14 € = 4.98 € (ar PVN 21%) 
 
 
  
MMAAKKSSĀĀJJUUMMUU  DDOOKKUUMMEENNTTSS  

2020/2021 
 

Perioda beigās saņemsiet jaunu pārskatu ar pārrēķinu 

Lietotājs: Jānis Bērziņš  Veicot apmaksu, lūdzam norādīt 
abonenta numuru 

0000--00000000000011 
Objekta adrese: Salnas iela 11-60, Rīga  
Objekta tirgus numurs: A000000000 
Atļautā maksimālā slodze: 6m3/h  
Prognozētais vidējais mēneša patēriņš: 63.23 kWh (6 m3) 

MMAAKKSSĀĀJJUUMMUU  DDOOKKUUMMEENNTTSS  IIZZMMAANNTTOOJJAAMMSS  VVIISSIIEEMM  PPĀĀRRSSKKAATTAA  PPEERRIIOODDAA  MMĒĒNNEEŠŠIIEEMM  

līdz 
20.12. 

55..3333  €€  

līdz 
20.01. 

44..9988  €€  

līdz 
20.02. 

44..9988  €€ 

līdz 
20.03. 

44..9988  €€ 

līdz 
20.04. 

44..9988  €€ 

līdz 
20.05. 

44..9988  €€ 

līdz 
20.06. 

44..9988  €€ 

līdz 
20.07. 

44..9988  €€ 

līdz 
20.08. 

44..9988  €€ 

līdz 
20.09. 

44..9988  €€ 

līdz 
20.10. 

44..9988  €€ 

līdz 
20.11. 

44..9988  €€ 

 
Saņēmējs: AASS  „„LLaattvviijjaass  GGāāzzee””, A. Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Vien. reģ. Nr. 40003000642, PVN reģ. Nr. LV40003000642 
Banku konti: Swedbank AS - LV24 HABA 0551 0026 9259 6, SEB banka AS - LV79 UNLA 0002 0006 0944 5, Citadele banka AS - LV32 PARX 0000 0044 6102 9, 
Luminor Bank AS Latvijas filiāle - LV21 RIKO 0002 0100 9367 3  
 

Informācija par pārmaksu vai samaksas summu, ņemot vērā Jūsu 
patēriņu un veiktos maksājumus pārskata periodā. Ja ir aprēķināta 
pārmaksa, tad tā samazinās nākamos veicamos maksājumus. 
Savukārt, ja ir aprēķināta summa samaksai, tad lūdzam to veikt 
norādītajā termiņā.

Jūsu jaunais izlīdzinātais ikmēneša maksājums nākamajam pārskata 
periodam, ņemot vērā Jūsu vidējo patēriņu un spēkā esošos tarifus.

Šeit ir norādīti ikmēneša maksājumi un to samaksas termiņi. Ja 
vēlaties veikt priekšapmaksu, saskaitiet attiecīgo mēnešu summas.
Saglabājiet un izmantojiet šo maksājumu dokumentu visiem nākamā 
pārskata perioda mēnešiem. Maksājumu kvītis vairs netiks sūtītas.  
Ikmēneša maksājuma summai var regulāri sekot līdzi arī klientu portālā.

Mūsu rekvizīti un norēķinu konti.

Kam pievērst uzmanību Jūsu pārskatā

Svarīgākais 
par norēķiniem un skaitītāju rādījumu ziņošanu

PA R A U
G

S

 

 

Pārskata numurs: 00000000000123  Adrese: 
 
 
SSAADDAALLEESS  SSIISSTTĒĒMMAASS  OOPPEERRAATTOORRAA  AASS  ““GGAASSOO””  IINNFFOORRMMĀĀCCIIJJAA  PPAARR  DDAABBAASSGGĀĀZZEESS  PPAATTĒĒRRIIŅŅUU    
par periodu no 01.07.2020. līdz 30.11.2020. 
  

Periods 
Ziņotie skaitītāja rādījumi 

uz perioda beigām 
Apjoms*, m3  Siltumspēja**, kWh/m3 Apjoms, kWh 

Jūlijs, 2020  30 150 6 10.829 64.97 
Augusts, 2020  6 10.696 64.18 
Septembris, 2020  6 10.867 65.20 
Oktobris, 2020  6 10.891 65.35 
Novembris, 2020 30 174* 6 10.892 65.35 
KKooppāā::    3300    332255..0055  
 

* AS “Gaso” aprēķinātie dati. 
** Siltumspējas zona – Rīga. Siltumspēja ir siltuma daudzums, kādu var iegūt, pilnīgi sadedzinot vienu kubikmetru gāzes. Siltumspēju nosaka AS “Gaso”, lai 
aprēķinātu kilovatstundas, patēriņu m3 reizinot ar siltumspēju. 
  
  
  
  
AAPPRRĒĒĶĶIINNSS    
par periodu no 01.07.2020. līdz 30.11.2020. 
 

Produkta/pakalpojuma nosaukums Apjoms Mērv. Cena, € Summa bez PVN, € 

Dabasgāze - Regulētā cena (01.07.2020. - 30.09.2020.) 194.35 kWh 0.0227385 4.42 
Dabasgāze - Regulētā cena (01.10.2020. - 30.11.2020.) 130.70 kWh 0.0228441 2.99 
Pārvades pakalpojums - izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei 
(01.07.2020. - 30.09.2020.) 

194.35 kWh 0.0021096 0.41 

Pārvades pakalpojums - izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei 
(01.10.2020. - 30.11.2020.) 
Sadales pakalpojums - mainīgā maksa 

130.70 
 

325.05 

kWh  
 
kWh 

0.0020040 
 

0.0106485 

0.26 
 

3.46 
Sadales pakalpojums - fiksētā maksa (Maks. slodze 6m3/h) 5 gab. 1.77 8.85 
Akcīzes nodoklis  325.05 kWh 0.00165 0.54 

  
 

ar PVN 21% apliekamā summa 20.93 
  PVN (21%) 4.40 
  SSuummmmaa  kkooppāā  aarr  PPVVNN  2255..3333  

  

  

Pārskats tiek uzskatīts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu. Ja no lietotāja 10 dienu laikā netiek saņemti iebildumi, pārskatā norādītā 
atlikuma summa tiks uzskatīta par pareizu. 

Informācija par pēdējo 24 mēnešu faktisko dabasgāzes patēriņu ir pieejama klientu portālā. Informācija par iepriekšējā gadā piegādātās 
dabasgāzes izcelsmes valsti un dabasgāzes avotiem Latvijā, kā arī dabasgāzes lietotāju tiesībām attiecībā uz domstarpību izšķiršanas 
līdzekļiem ir pieejama www.lg.lv. Patērētā dabasgāzes apjoma pārrēķinu no m3 uz kWh var veikt www.lg.lv. 

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 35. panta 1. daļu akcīzes nodokļa summa ir apliekama ar PVN. 

Elektroniskās apliecināšanas (autorizācijas) kods: 123456789101112. 

 
E-pasts  iinnffoo@@llgg..llvv,  mājaslapa  wwwwww..llgg..llvv,  klientu portāls  mmaannss..llgg..llvv, klientu serviss  6677  886699  886666 

Sadales sistēmas operatora GASO informācija par Jūsu patēriņu gan 
m3, gan kilovatstundās (kWh) pārskata periodā.  Saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem*, norēķinos par dabasgāzi jāizmanto kWh. 
Lai tās aprēķinātu, izmanto formulu: 

kWh = m3 x siltumspēja

Siltumspēja ir mainīga vērtība, jo tās koeficients ir atkarīgs gan 
no temperatūras, gan no spiediena, tāpēc visā Latvijas teritorijā ir 
izvietotas speciālas ierīces – hromatogrāfi, kas mēra siltumspēju 
katrā zonā. Šie koeficienti tiek publicēti arī GASO mājaslapā, kā arī 
Jūsu pārskatā atradīsiet konkrētā mēneša siltumspējas koeficientu, 
kurš tika izmantots kWh aprēķinam. 

Ja skaitītāja rādījumi nav iesniegti, GASO tos nosaka aprēķina ceļā, 
balstoties uz Jūsu vēsturisko dabasgāzes patēriņu.
* Ministru kabineta noteikumi Nr. 78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi”

Detalizēts aprēķins, ņemot vērā patēriņu un tarifus pārskata periodā.

Mūsu kontaktinformācija.

PA R A U
G

S

Objekta tirgus numurs   ir nepieciešams, lai ziņotu skaitītāja 
rādījumus ar īsziņas (SMS) palīdzību.

Abonenta numurs   ir unikāls identifikators, kas ļauj ātri un precīzi 
atpazīt Jūsu maksājumu, tāpēc, veicot apmaksu, obligāti to norādiet.

MAKSĀJUMU IESPĒJAS RĀDĪJUMU NODOŠANA

* Swedbank, SEB, Citadele un Luminor banku klientiem un Mastercard vai VISA  
   maksājumu karšu īpašniekiem 
** apmaksu var veikt arī skaidrā naudā

• Klientu portālā*
• www.lg.lv* izvēloties iespēju VEIKT MAKSĀJUMU (t. sk. arī cita klienta rēķinu)

• Internetbankā
• Latvijas Pasta nodaļās**
• Maxima veikalos**
• Banku filiālēs**

info@lg.lv www.lg.lv 67869866Klientu portāls mans.lg.lv

Precīzākai patērētās dabasgāzes uzskaitei  
Jūs varat ziņot skaitītāju rādījumus  
katru mēnesi

no 27. datuma  
līdz nākamā mēneša  
pirmajai darba dienai. 
Obligāti jāiesniedz rādījums  
pirms ikgadējā pārrēķina.

Atgādinājumu nosūtīsim uz  
Jūsu norādīto e-pastu. 

Rādījumus var iesniegt 

• klientu portālā   vai 
• sūtot īsziņu uz 155  formātā: 

RAD  A00000000  Rādījums

A00000000 vietā ievadiet Jūsu objekta 
tirgus numuru (atrodams Jūsu pārskata 
maksājuma dokumenta blokā) 

Rādījums vietā ievadiet skaitītāja rādījumu 
veselos kubikmetros (cipari no skaitītāja 
melnajiem lodziņiem)


