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SADALES SISTĒMAS IECIRKŅU DARBĪBAS ZONAS
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GĀZES SADALES PAKALPOJUMA TARIFU 

PĀRSKATĪŠANA
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Tarifu pārskatīšanas pamatnostādnes:

Droša un nepārtraukta dabasgāzes padeve. 

Nepieciešams nodrošināt tīkla uzturēšanai un 

atjaunošanai nepieciešamās investīcijas, lai sadales 

operators spētu novērst pastāvošos drošības riskus.

Nepieciešams atspoguļot sadales pakalpojuma 

izmaksu būtību. Pašlaik tie klienti, kas patērē dabasgāzi, 

maksā arī par tiem klientiem, kam ir dabasgāzes 

pieslēgums, bet kas dabasgāzi nepatērē. Turpmāk arī 

«0» patēriņa klientiem būs nepieciešams maksāt par 

pieslēgto pakalpojumu.

Ieņēmumu un izdevumu disbalanss. Dabasgāzes 

patēriņš samazinājies par 30% un jau 10 gadu spēkā 

esošais tarifs vairs nenosedz fiksētās izmaksas, kas veido 

90% no sadales sistēmas uzturēšanas tēriņiem.

Mainoties lietotāju paradumiem un iekārtu efektivitātei, 

ir tarifiem jāatspoguļo jaunās patēriņa profilu 

tendences

Izmaksu bāzes 

samazinājums

(salīdzinot 2018. 

prognozēto ar 2008)

Patēriņa samazinājums 

(salīdzinot 2018. prognozēto 

ar 2008)
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KĀPĒC TIEK MAINĪTA TARIFU STRUKTŪRA?

DIVPAKĀPJU TARIFS

MAKSA PAR DABASGĀZES SADALI
• Maksājums ir atkarīgs no patērētā 

dabasgāzes apjoma 

FIKSĒTAIS MAKSĀJUMS SADALES 

SISTĒMAS JAUDAS UZTURĒŠANAI 

UN ATTĪSTĪŠANAI
• Maksājums ir atkarīgs no klientam 

noteiktās maksimālās pieslēguma

jaudas

BŪTISKA INFORMĀCIJA

• Spēkā esošie tarifi paredz maksu par sadales 

pakalpojumiem atbilstoši faktiski piegādātajam 

dabasgāzes apjomam (t.i., ieņēmumi ir pilnībā mainīgi). 

• Esošais tarifu modelis neatspoguļo sadales sistēmas 

pakalpojuma būtību, kura ir nodrošināt lietotājiem 

drošu un nepārtrauktu dabasgāzes padevi, neatkarīgi 

no lietotāja patēriņa profila un lietošanas 

paradumiem. 

• Ņemot vērā to, ka lielākā daļa no sadales sistēmas 

operatora izmaksām ir fiksētas, lai tuvinātu ieņēmumu 

un izdevumu struktūrai, nepieciešams ieviest maksājumu 

par sadales sistēmas jaudas uzturēšanu un attīstīšanu. 

• Fiksētās maksas piemērošanai plānots izmantot 

pieslēguma līgumos ar lietotāju noteiktās atļautās slodzes 

vērtību. 

• Izvērtējot ietekmi no jaunā sadales tarifa ieviešanu uz 

lietotājiem, ir sagaidāms, ka lietotāji pārskatīs pieslēgumu

atļautās slodzes. 

• GASO plāno līdz jauno tarifu stāšanās spēkā brīdim 

sagatavot un lietotājus informēt par noteikumiem atļautās 

slodzes samazināšanai dabasgāzes sadales sistēmā.

LĪDZ ŠIM JAUNAIS TARIFS

Līdz šim lietotāji tika diferencēti tikai pēc to patēriņa, neņemot vērā lietotāja pieslēguma slodzi un pieslēguma izmantošanas 

efektivitāti. 

Turpmāk, lai būtu iespējams daļu no patēriņa riska novirzīt uz lietotājiem, diferencējot lietotājus tiks ņemts vērā to patēriņš, 

maksimālā atļautā slodze un pieslēguma izmantošanas efektivitāte.

Ieviešot maksimālo atļauto slodzi kā diferencējošo elementu, būs iespējams veicināt efektīvāku sadales sistēmas izmantošanu.

!
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DIVPAKĀPJU TARIFA IETEKME UZ LIETOTĀJIEM

Lietotājiem nepieciešams pārskatīt pieslēguma jaudas un pielāgot tās 

reālajām vajadzībām.
1

Līdz ar fiksētā maksājuma ieviešanu, samazinās dabasgāzes mainīgais 

maksājums, līdz ar to tiek uzlabota konkurētspēja pret citiem kurināmā 

veidiem.
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KĀ KĻŪT PAR EFEKTĪVĀKU LIETOTĀJU?
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Dokumentu 

sakārtošana

1

Infrastruktūras 

pārbūve

2

Telemetrija

3
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TARIFU APSTIPRINĀŠANAS LAIKĀ VEIKTĀS 

IZMAIŅAS

• Lietotājiem, kuriem patēriņš no maija līdz novembrim sastāda vairāk kā 85% no objekta gada patēriņa un citos 

mēnešos nepārsniedz 15% no gada patēriņa būs iespējams izvēlēties specializētu tarifu, kurš sastāv tikai no mainīgās 

daļas. 

Ieviests specializēts tarifs sezonālajiem lietotājiem

Fiksētais 

maksājums

Mainīgais 

maksājums
100% mainīgais specializētā tarifa 

maksājums

+

Tarifs, kā citiem lietotājiem Specializēts tarifsVAI

• Publisko un individuālo konsultāciju laikā Gaso klienti lūdza izlīdzināt sadales tarifus starp tarifu grupām un izvērtēt 

sešu tarifu grupu ieviešanas lietderību. Lai izvairītos no situācijas, kurā objektiem ar augstu efektivitāti pieaug 

dabasgāzes sadales maksājums tikai grupu maiņas dēļ, tika nolemts saglabāt esošo tarifu grupu skaitu.

Sešu tarifu grupu vietā izveidotas astoņas grupas
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APSTIPRINĀTAIS DABASGĀZES SADALES TARIFS

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 6m3/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 2 635 - 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 2 635,1  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



GASO SADALES MAKSĀJUMA KALKULATORS
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Šajā sadaļā var aprēķināt savu aptuveno maksājumu par 

dabasgāzi, tajā skaitā sadales pakalpojumu tarifu. Lūdzu, 

izvēlieties Jums aktuālo kalkulatoru "Mājsaimniecībām" vai 

"Uzņēmumiem" un aizpildiet norādītos laukus

https://www.gaso.lv/tarifu-projekta-kalkulators



Stabila un 

nepārtraukta

dabasgāzes 

piegāde 

neatkarīgi no 

lietotāja patēriņa 

profila un 

lietošanas 

paradumiem

KO NO TARIFU IZMAIŅĀM IEGŪS IEDZĪVOTĀJI?

Sadales sistēmas 

atjaunošana un 

uzturēšana, 

nodrošinot 

infrastruktūras 

drošību un 

samazinot 

bīstamu situāciju 

rašanās iespējas

Taisnīga pieeja –

tie, kas patērē 

dabasgāzi, vairs 

nemaksās par 

tiem, kas to 

netērē
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PALDIES!


