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I Vispārīgie noteikumi

1.

Kārtība attiecas uz dabasgāzes lietotājiem (turpmāk – Lietotāji), kuriem ir rezervēta sadales
tīkla jauda.

2.

Akciju sabiedrība „Gaso” (turpmāk – Operators) dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu
tarifus (turpmāk – Tarifs) pielieto norēķiniem par dabasgāzes sadales sistēmas
pakalpojumiem.

3.

Lietotāji pēc Tarifu pielietošanas principiem tiek iedalīti divās grupās – Saistītie lietotāji un
Tirgus dalībnieki.

4.

Fiksēto un mainīgo maksu par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumiem iekasē dabasgāzes
tirgotāji katrā norēķinu periodā.

5.

Vispārīgā gadījumā Tarifs sastāv no mainīgās (S) un fiksētās (SF) maksas. Lietotāji ar
specifisku sezonas patēriņa profilu var izvēlēties speciālo Tarifu objektiem ar sezonālu
dabasgāzes patēriņu (turpmāk – Sezonas tarifs (Sez+)), kas satur tikai mainīgo maksas daļu
nosūtot Operatoram iesniegumu līdz attiecīgā gada 10.decembrim piemērošanai sākot no
nākamā kalendārā gada.

6.

Šīs kārtības izpratnē ar dabasgāzes kubikmetru (m3) tiek saprasts dabasgāzes kubikmetrs
standarta apstākļos (dabasgāzes spiediens ir 101,325 kPa un temperatūra 20 °C).
II Maksa par dabasgāzes piegādi – mainīgā maksa

7.

Mainīgās maksas apmērs ir atkarīgs no tarifa veida (S1 – S8), kuru gazificētajam objektam
nosaka pēc piederības dabasgāzes gada patēriņa grupai (turpmāk – patēriņa grupa), kas
aprēķināta kilovatstundās (kWh).

8.

Gazificētajam objektam ar vēsturisko dabasgāzes patēriņu piederību patēriņa grupai nosaka,
pamatojoties uz iepriekšējā gada faktisko dabasgāzes patēriņu.

9.

Gazificētajam objektam bez vēsturiskā dabasgāzes patēriņa piederību patēriņa grupai nosaka
saskaņā ar aprēķinātu, pamatotu plānoto patēriņu pilnam kalendārajam gadam, ņemot vērā
atļauto maksimālo slodzi tehniskajā projektā.

10. Gazificētajiem objektiem, kuri atbilst Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumu
Nr.78 “Dabasgāzes piegādes un tirdzniecības noteikumi” 156. un 157 punktos noteiktajam,
piederību patēriņa grupai nosaka, summējot visu attiecīgu objektu gada patēriņus.

III Maksa sadales sistēmas jaudas uzturēšanai – fiksētā maksa
11. Fiksēto maksājumu aprēķina katram Lietotāja gazificētajam objektam atsevišķi.
12. Gazificētā objekta fiksēto mēneša maksu Operators nosaka kā 1/12 daļu no objektam noteiktās
fiksētās gada maksas.
13. Saistītajiem lietotājiem, fiksēto maksu Operators piemēro, ja objektā ir nodrošināta iespēja
lietot dabasgāzi. Ja Operatoram tiek iesniegts apliecinājums, kas pierāda, ka gazificētā objektā
nav iespējams lietot dabasgāzi un saņemt sistēmas pakalpojumu, tad Operators fiksēto maksu
nepiemēro.
14. Saistītajiem lietotājiem, kuru gazificētajā objektā nav uzstādīts komercuzskaites mēraparāts,
fiksētā maksa tiek aprēķināta ņemot vērā lietotājam uzstādītās dabasgāzes iekārtu un aparatūru
maksimālo iespējamo slodzi.
15. Tirgus dalībniekiem, fiksēto maksu Operators piemēro, ja ir spēkā esošs dabasgāzes
tirdzniecības līgums vai gazificētajā objektā dabasgāze tiek piegādāta pēdējās garantētās
piegādes ietvaros. Par objektu, kurā dabasgāzes padeve ir pārtraukta un nav aktīva
tirdzniecības līguma, fiksēto maksu Operators nepiemēro, izņemot 23.punktā minēto
gadījumu.
16. Lietotāja objektam, kurš ir izvēlējies Sezonas tarifu (Sez+), Operators fiksēto maksu
nepiemēro.
17. Gazificētajos objektos ar atļauto maksimālo slodzi līdz 65 m3/h (ieskaitot) fiksēto gada maksu
(SF1 – SF7) nosaka pēc darbināmo iekārtu kopējās maksimālās slodzes vai uzstādītā
komercuzskaites mēraparāta maksimālās caurplūdes m3/h noteiktā slodzes diapazona (līdz 6
(ieskaitot); 10; 16; 25; 40; 65).
18. Gazificētajos objektos ar maksimālo atļauto slodzi virs 65 m3/h fiksēto maksu nosaka pēc
objektā atļautās maksimālās slodzes lieluma.
19. Ja Lietotāja gazificētā objekta atļautā slodze ir virs 65 m3/h, tad vienu reizi kalendārajā gadā
līdz 10. decembrim, Lietotājs, iesniedzot iesniegumu (pielikumā), var pieteikt zemāku atļauto
slodzi sākot ar nākamo kalendāro gadu par lietotāja dabasgāzes iekārtu un aparātu kopīgo
maksimāli iespējamo slodzi (turpmāk – pieteiktā slodze), ja lietotājs gazificētā objekta
komercuzskaites mēraparātu aprīko ar sistēmu komercuzskaites mēraparāta operatīvo datu
automatizētai attālinātai nolasīšanai (telemetrija). Lietotājs pieteikto slodzi var samazināt līdz
50% no objekta atļautās maksimālās slodzes, bet ne zemāk par 66 m3/h. Jaunais lietotājs vai
lietotājs, kurš nomainījis atļauto maksimālo slodzi gazificētam objektam ar telemetriju, var
pieteikto slodzi mainīt ne biežāk, kā vienu reizi kalendārajā gadā. Šajā gadījumā fiksēto maksu
Operators nosaka par pamatu ņemot pieteikto slodzi.
20. Ja Operators konstatē, ka gazificētajā objektā norēķinu periodā (viens kalendārais mēnesis)
Lietotājs pārsniedz pieteikto slodzi, Operators nosaka papildus maksu trīskāršā apmērā par
norēķinu periodā konstatēto lielāko pārsniegtās pieteiktās slodzes lielumu. Papildus maksu
par pieteiktās slodzes pārsniegšanu iekasē dabasgāzes tirgotāji katrā norēķinu periodā, kad
pārsniegta pieteiktā slodze. Papildu maksa tiek noteikta pēc šādas formulas:
Pm=(Ck-Cp)*3
Kur:
Pm – papildus maksa par pieteiktas slodzes pārsniegšanu;
Cp – lietotājam piemērojamā mēneša fiksētā maksa par pieteikto slodzi;

Ck – mēneša maksa, kas piemērojama lietotājam atbilstoši norēķinu periodā konstatētajai
faktiskajai slodzei.
21. Ja līguma darbība tiek uzsākta vai pārtraukta norēķinu perioda laikā, tad fiksēto maksu
aprēķina proporcionāli dienu skaitam mēnesī.
22. Saistītajiem lietotājiem Operators fiksēto mēneša maksu aprēķina proporcionāli dienu skaitam
mēnesī, kad gazificētajā objektā tika nodrošināta dabasgāzes piegāde.
23. Ja Tirgus dalībnieks ir izbeidzis dabasgāzes tirdzniecības līgumu, divpadsmit mēnešu laikā
piesaka dabasgāzes piegādes atjaunošanu un noslēdz jaunu tirdzniecības līgumu, tam ir
jāapmaksā visa nesamaksātā fiksētā gada maksājumu daļa saskaņā ar Operatora izrakstīto
rēķinu. Operators atjauno dabasgāzes piegādi pēc rēķina apmaksas.
IV Sezonas tarifi
24. Gazificētam objektam, ar dabasgāzes gada patēriņu virs 250 m3 un iepriekšējā kalendārā gadā
no 1.maija līdz 30.novembrim dabasgāzes patēriņš ir bijis virs 85% no objekta gada patēriņa,
ir iespēja izvēlēties Sezonas tarifu, kas sastāv tikai no mainīgās daļas, atbilstoši piekrītošai
sadales apjoma tarifu grupai (Sez2+ - Sez8+). Lietotājam, kurš gazificētajā objektā izvēlas
sezonas tarifu, ir pienākums katru mēnesi ziņot rādījumu.
25. Ja gazificētā objektā ar dabasgāzes gada patēriņu virs 250 m3, kuram noteikts sezonas tarifs
iepriekšējā kalendārā gadā no 1.maija līdz 30.novembrim dabasgāzes patēriņš ir bijis zem 85%
no objekta gada patēriņa, objektam tiek atcelta sezonas tarifa piemērošana un lietotājs veic
norēķinus ar mainīgo un fiksēto maksu pēc pieprasītās slodzes atbilstoši piekrītošai sadales
apjoma tarifu grupai.
V Fiksētās maksas maiņa un tarifu pārrēķins
26. Ja gazificētajā objektā tiek pieteikts izmainīt atļauto maksimālo slodzi, tad Operators atļauto
maksimālo slodzi maina ar nākamā kalendārā mēneša pirmo datumu, kā arī no nākamā
kalendārā mēneša pirmā datuma piemēro jauno fiksēto maksu.
27. Noslēdzoties kalendārajam gadam, Operators veic gazificēto objektu tarifa pārrēķinu
atbilstoši faktiskajam dabasgāzes gada patēriņam.
28. Operators pēc tarifa pārrēķina par gazificēto objektu korekcijas rēķinu izraksta tirgotājam,
kurš nodrošina dabasgāzes piegādi tarifu pārrēķina brīdī. Ja Lietotājam nav spēkā esošs
dabasgāzes tirdzniecības līgums, korekcijas rēķinu izraksta tirgotājam, kurš pēdējais
nodrošināja dabasgāzes piegādi.
VI Tarifu apzīmējumi:
29. S – mainīgā tarifa maksa (EUR/ 1000 kWh):
29.1. S1 – mainīgā tarifa maksa 1.grupa (līdz 2635 kWh);
29.2. S2 – mainīgā tarifa maksa 2.grupa (no 2635,1 kWh līdz 263 450 kWh);
29.3. S3 – mainīgā tarifa maksa 3.grupa (no 263 450,1 kWh līdz 1 327 788 kWh);
29.4. S4 – mainīgā tarifa maksa 4.grupa (no 1 327 788,1 kWh līdz 13 277 880 kWh);
29.5. S5 – mainīgā tarifa maksa 5.grupa (no 13 277 880,1 kWh līdz 132 778 800 kWh);
29.6. S6 – mainīgā tarifa maksa 6.grupa (no 132 778 800,1 kWh līdz 210 760 000 kWh);
29.7. S7 – mainīgā tarifa maksa 7.grupa (no 210 760 000,1 kWh līdz 1 053 800 000 kWh);

29.8. S8 – mainīgā tarifa maksa 8.grupa (virs 1 053 800 000 kWh).
30. SF – fiksētā tarifa maksa - (EUR/gadā):
30.1. SF1 – fiksētā tarifa maksa – 6m3/h;
30.2. SF2 – fiksētā tarifa maksa – 10 m3/h;
30.3. SF3 – fiksētā tarifa maksa – 16m3/h;
30.4. SF4 – fiksētā tarifa maksa – 25 m3/h;
30.5. SF5 – fiksētā tarifa maksa – 40 m3/h;
30.6. SF6 – fiksētā tarifa maksa – 65 m3/h.
31. SF7 fiksētā tarifa maksa atkarībā no atļautās slodzes par vienu vienību (EUR/m3/h/gadā): SF7
– fiksētā tarifa maksa – > 65m3/h.
32. Sez + sezonālā mainīgā tarifa maksa (EUR/ 1000 kWh):
32.1. Sez2+ – sezonālā mainīgā tarifa maksa S2 grupai;
32.2. Sez3+ – sezonālā mainīgā tarifa maksa S3 grupai;
32.3. Sez4+ – sezonālā mainīgā tarifa maksa S4 grupai;
32.4. Sez5+ – sezonālā mainīgā tarifa maksa S5 grupai.
32.5. Sez6+ – sezonālā mainīgā tarifa maksa S6 grupai;
32.6. Sez7+ – sezonālā mainīgā tarifa maksa S7 grupai;
32.7. Sez8+ – sezonālā mainīgā tarifa maksa S8 grupai;
VII Noslēguma jautājumi
33. Atzīt par spēku zaudējušu 2020.gada 26.marta kārtību Nr.16-10/607 ”Sadales sistēmas
pakalpojumu tarifu pielietošanas kārtība”.
34. Kārtība stājās spēkā 2021.gada 1.janvārī.

Pielikums
01.01.2021. Nr.2/4-2
Sadales sistēmas pakalpojumu
tarifu pielietošanas kārtībai
Iesniegums par pieteiktās slodzes pielietošanu
Informācija par Lietotāju:
Klienta tirgus numurs:
Nosaukums/Vārds Uzvārds:
Reģistrācijas numurs/Personas kods:
PVN maksātāja numurs:
Tālrunis saziņai (obligāts):
Pilnvarotā persona:
Informācija par gazificēto objektu:
Objekta tirgus numurs:
Objekta adrese:
Atļautā maksimālā slodze, m3/h:
Pieteiktā slodze, m3/h:
Parakstot pieteikumu pieteiktās slodze pielietošanai, apliecinu, ka pārsniedzot gazificētājā
objektā pieteikto slodzi, apņemos veikt papildus maksu trīskāršā apmērā par norēķinu periodā
konstatēto lielāko pārsniegtās pieteiktās slodzes lielumu.

Paraksts/atšifrējums:_______________________

Valdes priekšsēdētāja

Datums:________________

Ilze Pētersone-Godmane

