
Kā "Enerğijai un Pasaulei" stāsta AS "Gaso" valdes locekle 
Baiba Bebre, jauno dabasgāzes sadales sistēmas pakalpoju-
mu tarifu izstrāde bija nepieciešama vairāku objektīvu ie-
meslu dēļ. Pirmkārt, dabasgāzes sadales sistēmas pakalpoju-
mu tarifu apmērs un struktūra bijuši faktiski nemainīgi jau 
desmit gadus – kopš "veco" tarifu pieņemšanas 2008. gadā, 
tikmēr situācija Latvijas dabasgāzes tirgū šajā laika periodā ir 
būtiski mainījusies. Mūsu valstī ir notikusi dabasgāzes resur-
su patēriņa lejupslīde teju visos sektora segmentos, īpaši sil-
tumenerğijas un siltumenerğijas/elektroenerğijas ražošanā. 
Pēdējo desmit gadu laikā dabasgāzes īpatsvara samazinājums 
Latvijas kopējā energobilancē ir pārsniedzis 30%. Tādējādi 

jauno tarifu izstrāde un pieņemšana bija nepieciešama, lai 
SSO varētu pielāgoties aktuālajai situācijai dabasgāzes tirgū 
un nodrošināt dabasgāzes tīkla ekspluatācijas drošības stan-
dartu ievērošanu. 

Otrkārt, Latvijas dabasgāzes apgādes sistēma no vienotas 
struktūras pārtapusi par vairāku atsevišķu funkciju un ope-
ratoru/uzņēmumu kopumu. Atsevišķi nodalīts dabasgāzes 
pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus 
Baltic Grid", nodrošināta dabasgāzes tirdzniecības funkcijas  
(AS "Latvijas Gāze") neatkarība no dabasgāzes pārvades,  
uzglabāšanas un sadales funkcijām, kā arī pērnā gada beigās 
izveidots Latvijas dabasgāzes SSO – AS "Gaso". 

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri, Latvijas dabasgāzes sadales sistēmas operators (SSO) AS "Gaso" ievieš jaunus 
dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu tarifus, kas turpmāk ietvers divas komponentes: fiksēto, kas būs 
noteikta atbilstoši klienta pieslēguma atļautajai slodzei neatkarīgi no dabasgāzes patēriņa apjoma, un mainīgo, 
kas tiks aprēķināta atbilstoši faktiskajam piegādātās dabasgāzes apjomam. Līdz ar to klienta maksājums par 
dabasgāzes sadales pakalpojumiem veidosies no divām daļām: fiksētās daļas apjoms nemainīsies, pieslēguma 
slodzei paliekot noteiktā līmenī, bet mainīgā daļa būs atkarīga no klienta patērētās dabasgāzes apjoma.

Iepazīstam jaunos  
dabasgāzes  
sadales sistēmas 
pakalpojumu tarifus
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Treškārt, izanalizējot apstākļus dabasgāzes nozares 
ilgtspējas saglabāšanai Latvijas energoresursu tirgū, se-
cināts, ka galvenais uzdevums šā brīža SSO pakalpojumu 
segmentā ir funkciju optimizācija un sakārtošana. Jaunie 
tarifi efektīvi palīdzēs sasniegt šo mērķi, jo dažādu patē-
riņa grupu klienti varēs elastīgāk reağēt uz tirgus situāciju 
un SSO pakalpojumi plašāk nosegs viņu vajadzības. Ļau-
jot patērētājiem pakāpeniski izvērtēt viņiem nepieciešamo 
pieslēguma jaudu iepretim vēsturiski pastāvošajai jaudai, 
uzņēmums varēs noskaidrot situāciju valsts mērogā, un tas 
būs nopietns solis pretī sadales sistēmas optimizācijai un to 
izmaksu samazinājumam, ko patlaban AS "Gaso" novirza 
neizmantoto jaudu nodrošinājumam.  

Atgādinām, ka AS "Gaso" ir vienīgais dabasgāzes SSO 
Latvijā, kas nodrošina dabasgāzes tīklu ekspluatācijas dro-
šību, tehniskos pakalpojumus un dabasgāzes patēriņa uz-
skaiti. AS "Gaso" darbu sāka 2017. gada 1. decembrī, un 
jau tā paša gada 7. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu re-
gulēšanas komisija (SPRK) uzņēmumam izsniedza licenci 
dabasgāzes sadalei uz 20 gadiem (licences darbības periods 
– līdz 2037. gada 6. decembrim).

 Jaunas tarifa  
komponentes un  
norēķinu kārtība

Šī gada 15. februārī AS "Gaso" iesniedza SPRK jauno 
dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projektu, 
paredzot ieviest divpakāpju (fiksēto un mainīgo) tarifu, kā 
arī sezonālo tarifu. Kā uzsver B. Bebre, tarifa fiksētā daļa 
un sezonālais tarifs ir Latvijas dabasgāzes sadales sistēmas 
pakalpojumu tarifu izstrādes novitāte. Fiksētās komponen-
tes ieviešanu noteica objektīva nepieciešamība – vajadzī-
ba nodrošināt adekvātu dabasgāzes sadales tīkla tehniskās 
funkcionalitātes un drošības līmeni lejupslīdoša dabasgāzes 

patēriņa apstākļos, turpretī sezonālā tarifa ieviešanu var uz-
skatīt par "sociālā dialoga" rezultātu. 

Iespējams, dzirdot apzīmējumu "sezonālais tarifs", nāk prā-
tā tie patērētāji, kuri ziemas periodā tērē daudz vairāk dabas-
gāzes nekā vasarā. Tomēr šajā gadījumā ir gluži pretēji – sezo-
nālais tarifs izveidots, lai nodrošinātu to patērētāju vajadzības, 
kuri dabasgāzi izmanto vasaras periodā specifisku funkciju 
veikšanai (piemēram, lauksaimniecībā – darbinot graudu kal-
tes u.tml.) sezonā, kad gāzes patēriņš kopumā ir neliels. 

Salīdzinot ar sākotnēji iesniegto dabasgāzes sadales sis-
tēmas pakalpojumu tarifu projektu, SPRK apstiprinātais 
vidējais tarifu līmenis ir samazināts par 16%, un, salīdzinot 
ar līdzšinējo tarifu, jaunajā tarifā ietvertās izmaksas ir sa-
mazinātas par 8% jeb 4,5 miljoniem EUR.

Baiba Bebre

Dabasgāzes apgādes sistēma Latvijā
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Līdz šim dabasgāzes patērētāji tika diferencēti pēc  
patēriņa apjoma gada periodā. Turpmāk, diferencējot lie-
totājus, paredzēts ņemt vērā gan katra klienta dabasgāzes 
patēriņa apjomu, gan pieslēguma atļauto slodzi un pieslē-
guma jaudas izmantošanas efektivitāti. 

AS "Gaso" Latvijā apkalpo ap 407 300 klientu. Skaitliski 
lielākā daļa uzņēmuma klientu (ap 401 320) ir mājsaim-
niecības, kas dabasgāzi izmanto tikai maltītes gatavošanai 
(gāzes plītis) vai ūdens sildīšanai un apkures nodrošināju-
mam ziemas periodā. Tikai ēdiena gatavošanai dabasgāzi 
parasti patērē mājsaimniecību klienti, kuru pieslēguma 
maksimālā jauda nepārsniedz 6 kubikmetrus dabasgāzes 
stundā (m³/h). Kopumā tie ir 99% no visiem mājsaimnie-
cību klientiem. Atlikušajiem  mājsaimniecību klientiem 
pieslēguma maksimālā jauda ir virs 6 m³/h, un šie klienti 
dabasgāzi patērē arī siltumenerğijas apgādei mājoklī.

Jaunajā tarifu sistēmā ir noteikts vienādots fiksētais 
maksājums tipiskajām jaudas kategorijām (bez pievienotās 
vērtības nodokļa (PVN)):

• līdz 6 m3/h fiksētais maksājums ir EUR 1,77 mēnesī;
• no 6,1 līdz 10 m3/h fiksētais maksājums – EUR 6,64 mēnesī;
• no 10,1 līdz 16 m3/h fiksētais maksājums – EUR 10,60 
mēnesī;
• no 16,1 līdz 25 m3/h fiksētais maksājums – EUR 16,17 
mēnesī;
• no 25,1 līdz 40 m3/h fiksētais maksājums – EUR 24,02 
mēnesī;
• no 40,1 līdz 65 m3/h fiksētais maksājums – EUR 39,76 
mēnesī.

Papildus, lielākajiem patērētājiem, kuriem pieslēguma 
uzstādītā atļautā slodze pārsniedz 65 m3/h, fiksētais mak-
sājums tiks aprēķināts par katru atļautās slodzes vienību. 
Fiksētās maksas piemērošanai plānots izmantot pieslēgu-
ma līgumos ar klientu noteiktās atļautās slodzes vērtību.

Piemēram, daudzdzīvokļu mājā, kur iedzīvotāji izmanto 
dabasgāzi maltītes gatavošanai, katram klientam maksi-
mālā pieslēguma jauda ir līdz 6 m³/h. Šādam dabasgāzes 
lietotājam maksājums par pieslēgumu būs EUR 1,77 (bez 
PVN) vienā kalendārajā mēnesī jeb EUR 21,24 (bez PVN) 
gadā. Kopā ar PVN tie būs aptuveni EUR 25 gadā, turklāt 
klientam būs jāmaksā arī mainīgā komponente.

Lielākajiem patērētājiem, ar atļauto slodzi lielāku par 65 
m3/h, fiksētais maksājums būs EUR 6,30 (bez PVN) gadā 
par katru m3/h. Piemēram, lietotājam, kura pieslēguma 
slodze ir 70 m3/h, fiksētais maksājums būs EUR 441 (bez 
PVN) gadā, bet lietotājam, kura pieslēguma slodze ir 80 
m3/h, – EUR 504 (bez PVN) gadā.

SPRK veiktie aprēķini rāda, ka vidējai mājsaimniecībai, 
kas dabasgāzi izmanto apkurei (jauda līdz 6 m3/h), mak-
sājums mēnesī par dabasgāzi samazināsies par EUR 2,67 
(bez PVN), savukārt vidējai mājsaimniecībai, kas dabas-
gāzi izmanto ēdiena gatavošanai, maksājums mēnesī par 
dabasgāzi pieaugs par EUR 1,35 (bez PVN). Lai gan daļai 
mājsaimniecību šis maksājums nedaudz pieaugs, kopējā 
sabiedrisko pakalpojumu grozā maksājums par dabasgāzi 
veido vismazāko daļu: vērtējot procentuālās izmaksas par 
sabiedriskajiem pakalpojumiem, uz vienu mājsaimniecības 
locekli maksājums par gāzi ir tikai 0,6%.

AS "Gaso" interneta vietnē pieejams tarifu kalkulators 
(https://www.gaso.lv/tarifu-projekta-kalkulators), kurā gan 

Gāzes sadales pakalpojuma tarifu pārskatīšana
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mājsaimniecību, gan uzņēmumu klienti var aprēķināt savu 
aptuveno maksājumu par dabasgāzi, tajā skaitā noteikt  
jauno sadales pakalpojumu tarifu, kurš lielai daļai lietotāju 
samazināsies par aptuveni 11% līdz 52%.

Par "nulles bilances" klientiem  
un sezonālo tarifu

Kā norāda B. Bebre, vairāk nekā 20 500 AS "Gaso" klien-
tu faktiski netērē dabasgāzi, lai gan tās fiziskā piegāde vi-
ņiem ir nodrošināta un garantēta. Vai arī – ja tērē, tad patē-
riņa apjoms ir ļoti, ļoti zems. Tomēr arī šiem tā dēvētajiem 
"nulles bilances" klientiem ir jānodrošina tehniska iespēja 
jebkurā viņiem vēlamā laikā saņemt tik daudz dabasgāzes, 
cik paredzēts viņu pieslēguma jaudas specifikācijās. 

Vienlaikus, lai samazinātu izdevumus par dabasgāzi tiem 
klientiem, kuru pieslēguma jauda ir pārāk liela attiecībā pret 
reālo resursu pieprasījumu un patēriņu, būtu lietderīgi pār-
skatīt dabasgāzes pieslēguma jaudu, to saprātīgi optimizējot. 

AS "Gaso" ir ieinteresēta veidot optimāli izmantotu da-
basgāzes sadales sistēmu, kurā visi elementi ir sabalansēti un 
darbojas maksimāli efektīvi. Neviens klients netiek piespiests 
samazināt sava pieslēguma atļauto slodzi. Šādu iespēju vē-
lams apsvērt tikai gadījumos, kad tā būtu ekonomiski pama-
tota ilgākā laika periodā. Protams, dabasgāzes atļautās slo-
dzes samazinājums nav "akmenī iecirsts" – tas nav lēmums, 
kas tiek pieņemts uz visiem laikiem. Ja slodzes palielinājums 
nākotnē būs objektīvi nepieciešams, klients to varēs atjaunot 
sākotnējā līmenī vai pat noteikt augstāku slodzes līmeni.

Jaunā tarifu sistēma paredz arī sezonālo tarifu, kas do-
māts tiem lietotājiem, kuri dabasgāzi izmanto noteiktos va-
saras mēnešos. Šī tarifa piešķiršanas kritērijs – laikposmā 
no maija līdz novembrim jāsasniedz vismaz 85% no dabas-
gāzes patēriņa gadā.

Dabasgāzes apgādes  
drošības faktors

Kā atgādina B. Bebre, jauni dabasgāzes sadales tarifi 
bija nepieciešami arī tāpēc, lai adekvāti pielāgotos negatīvi 
mainīgajai situācijai dabasgāzes tirgū (dabasgāzes patēri-
ņa lejupslīde) un uzņēmums varētu nodrošināt dabasgāzes 
tīkla ekspluatācijas drošības standartu ievērošanu, veicot 
nepieciešamās investīcijas dabasgāzes sadales tīkla atjau-
nošanā un uzturēšanā, līdz minimumam samazinot bīsta-
mu situāciju risku.

Līdz ar dabasgāzes patēriņa samazinājumu kopš 1990. 
gadu sākuma mağistrālie un sadales sistēmas gāzesvadi, 
kas sākotnēji tika projektēti daudz lielākām pārvades jau-
dām, patlaban tiek slogoti arvien mazāk un mazāk. Turklāt 
lielai daļai klientu pieslēguma jauda vēsturisku iemeslu dēļ 
neatbilst pašreizējam faktiskajam patēriņam, un to būtu 
nepieciešams pārskatīt.

Pēdējos gados Latvijā novērotas arī energoresursu ko-
pējā patēriņa struktūras izmaiņas – 2016. gadā dabasgāzes 
patēriņa īpatsvars ir samazinājies līdz 25,4% no kopējā pa-
tēriņa, bet kurināmās koksnes patēriņa īpatsvars pietuvo-
jies 30%. Salīdzinājumā ar 2008. gadu, kad tika apstiprināti 

Kāpēc tiek mainīta tarifu struktūra?
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spēkā esošie sadales sistēmas pakalpojumu tarifi, sagaidā-
mais dabasgāzes patēriņš 2018. gadā būs par aptuveni 30% 
zemāks.

Tomēr sadales sistēmas tehniskajā sektorā ir maz iespēju 
izmaksu optimizācijai, jo, neatkarīgi no patēriņa un pār-
vadītās dabasgāzes apjoma, nepieciešams nodrošināt tīkla 
uzturēšanu, atjaunošanu un obligāto drošības pasākumu 
īstenošanu. Protams, SSO jādomā arī ilgtermiņā un jāveic 
tie pasākumi, kas nākotnē palīdzēs atvieglot uzņēmuma 
darbu, piemēram, jāievieš viedās dabasgāzes uzskaites sis-
tēmas visās patēriņa grupās Latvijā – kā norāda B. Bebre, 
nākamajā desmitgadē tā noteikti būs viena no AS "Gaso" 
prioritātēm. Arī patlaban dabasgāzes sadales sektorā da-
ļai klientu ir uzstādīti tā dēvētie "viedie skaitītāji", tomēr 
objektīvu iemeslu dēļ dabasgāzes sadales jomā viedizācijas 
programma nav tik ātri realizējama. 

Lai garantētu dabasgāzes apgādes drošību Latvijā, vairāk 
nekā 5200 km garais dabasgāzes sadales tīkls ir pakāpenis-
ki jāatjauno, veicot regulāras, plānveidīgas un ilglaicīgas 
investīcijas. 

Līdz šim AS "Gaso" ieņēmumu daļa ir bijusi pilnībā mai-
nīga, jo līdz nākamā gada sākumam spēkā esošie 2008. gadā 
apstiprinātie sadales sistēmas tarifi paredz maksu par sada-
les pakalpojumiem tikai atbilstoši piegādātajam dabasgāzes 
apjomam. 2019. gadā situācija kardināli mainīsies. SSO būs 
iespējams precīzāk, detalizētāk un skaidrāk plānot savu 
darbu un investīciju portfeļa pārvaldību kā īsā un vidējā, tā 
arī ilgā termiņā. Pašreizējo dabasgāzes sektora dinamisko 
izmaiņu kontekstā ir jāpārskata arī SSO biznesa modeļi, no-
vēršot izmaksu un ieņēmumu disbalansa radītos riskus 
kvalitatīvai, stabilai un drošai dabasgāzes sadales tīkla uz-
turēšanai un tātad – drošai, paredzamai un uzticamai da-
basgāzes piegādei Latvijas patērētājiem. E&P

Apstiprinātie dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu tarifi

Grupa Patēriņa robežas  
(līdz, kWh)

Tarifs

Speciālais 
tarifs sezonālajiem 
lietotājiem 
(EUR/1000 kWh)

Mainīgais  
tarifs 
(EUR/1000 
kWh) 

Fiksētais maksājums sadales sistēmas jaudas uzturēšanai un attīstīšanai
Līdz  
6 m³/h

No  
6,1 līdz  
10 m³/h

No  
10,1 līdz  
16 m³/h

No  
16,1 līdz  
25 m³/h

No  
25,1 līdz  
40 m³/h

no  
40,1 līdz  
65 m³/h

(klientiem ar atļauto 
slodzi lielāku  
par 65 m³/h 

1 Līdz 2635 - 10,2258 

21,24  
(EUR gadā)

79,56  
(EUR gadā)

127,20 
(EUR gadā)

194,04 
(EUR gadā)

288,24 
(EUR gadā)

477,12 
(EUR gadā)

6,30  
(EUR/ m³/h/gadā)

2 No 2635,1  
līdz 263 450

11,3400 7,2510

3 No 263 450,1  
līdz 1 327 788

10,5600 7,0276

4 No 1 327 788,1  
līdz 13 277 880

6,7200 4,9931

5 No 13 277 880,1  
līdz 132 778 800 

4,5360 2,9679

6 No 132 778 800,1 
līdz 210 760 000 

3,0840 2,1042

7 No 210 760 000,1 
līdz 1 053 800 000

2,0280 0,9731

8 Virs 1 053 800 000 0,9720 0,3878

Ko no tarifu izmaiņām iegūs iedzīvotāji?Divpakāpju tarifa ietekme uz lietotājiem
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