AS “GASO“ tarifi: kas mainīsies lietotājiem, kuri ir tirgus
dalībnieki (juridiskas personas)?
1.

No kura laika jaunie tarifi ir spēkā?

No 2019. gada 1. janvāra.

2.

Vai es uzreiz, t.i. no 1. janvāra saņemšu jauno rēķinu?

Ja ar tirgotāju esat vienojušies par norēķinu periodu viens mēnesis, rēķinu, kurš aprēķināts
pēc jaunajiem tarifiem, saņemsiet februāra sākumā. Ja esat vienojušies par citu norēķinu
periodu, rēķinu saņemsiet atbilstoši tam.

3.

Kas norēķinos mainīsies?

Turpmāk maksājumu par dabasgāzes sadales pakalpojumu veidos divas daļas - fiksētā
daļa un mainīgā daļa.
Fiksētā daļa ir atkarīga no Jūsu objektā atļautās pieslēguma slodzes, savukārt mainīgā
daļa ir atkarīga no Jūsu patērētā dabasgāzes apjoma gadā.
Līdz šim Jūs maksājāt tikai mainīgo daļu jeb maksu par savu patēriņu. Maksu par mainīgo
daļu (pēc patēriņa) piemēros atbilstoši Jūsu patēriņa grupai.

4.

Kā noskaidrot, kurā patēriņa grupā esmu?

Piederība konkrētai patēriņa grupai ir atkarīga no dabasgāzes gada patēriņa.
Gazificētajam objektam ar vēsturisko patēriņu piederību patēriņa grupai nosaka,
pamatojoties uz iepriekšējā gada patēriņu. Savukārt gazificētajam objektam bez vēsturiskā
patēriņa piederību patēriņa grupai nosaka atbilstoši plānotajam patēriņam un atļaujamai
maksimālajai slodzei tehniskajā projektā.
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Savukārt maksu par fiksēto daļu noteiks pēc konkrētā objekta pieslēguma jaudas (atļautās
slodzes). Atļautās slodzes katram lietotājam var atšķirties, kaut arī lietotāji atrodas vienā
patēriņa grupā un maksā vienādu mainīgo daļu par EUR/MWh, bet atšķirīgu fiksēto daļu.

5.

Kāda ir pieslēguma jauda (atļautā slodze) manam objektam?

Objekta pieslēguma jaudu (atļauto slodzi) Jūs varat redzēt uz gāzes skaitītāja vai
dabasgāzes tirdzniecības līgumā, kas noslēgts ar dabasgāzes tirgotāju. Ievērībai Regulatora lēmumā norādītā fiksētā maksa ir gada maksa, tāpēc lai aprēķinātu mēneša
maksu, norādītā maksa jādala ar 12.

6.
Kādā veidā tiks piemērota mainīgā un fiksētā maksa par sadales
sistēmas pakalpojumu, ja mums ir vairāki objekti?
Ministru kabineta noteikumi Nr.78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi”
noteic, ka sistēmas pakalpojuma tarifu piemēro katram gazificētam objektam atsevišķi
(156.punkts). Tomēr Noteikumi paredz izņēmumus objektiem, kas atrodas vienā adresē
(156.punkts) un centralizētās siltumapgādes uzņēmumiem noteiktas administratīvās
teritorijas ietvaros (157.punkts) – šajā gadījumā patēriņa grupu nosaka, summējot visu
komersantam piederošo objektu gada patēriņus. Savukārt fiksēto maksu par sadales
pakalpojumu piemēros katram gazificētajam objektam atsevišķi pēc katrā objektā atļautās
pieslēguma slodzes apmēra.

7.

Vai mums var tikt piemēroti labvēlīgāki nosacījumi, ja dabasgāzi
patērējam tikai konkrētos mēnešos?

Lietotājiem, kuru kopējais dabasgāzes patēriņš gadā ir virs 250 m3 un 85% no patēriņa ir
vasarā (no 1. maija līdz 30. novembrim), ir iespēja izvēlēties t.s. sezonas tarifu, ko veido
tikai mainīgā daļa.

8.

Kā var pieteikties sezonas tarifam?

Lai pieteiktos sezonas tarifam, Jums ir jāsazinās ar AS “Gaso”
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9.

Kāpēc man jāmaksā fiksētā daļa, ko līdz šim nemaksāju?

Līdz šim tie lietotāji, kuri patērēja dabasgāzi, maksāja arī par tiem lietotājiem, kuri
nepatērēja gāzi nemaz (“0” patēriņš), bet pieslēgums tika nodrošināts. Turpmāk visi lietotāji
piedalīsies sistēmas uzturēšanas izmaksu segšanā.
Jo lielāks valstī ir dabasgāzes patēriņš, jo zemāki ir tarifi. Proti, kopējās izmaksas, lai
nodrošinātu sistēmas darbību, tiek izdalītas uz lielāku gāzes patēriņu, kā rezultātā iegūst
mazāku tarifu. Kopš 2008. gada Latvijas patēriņš ir strauji samazinājies – par 30%, kas
būtiski ietekmē arī sadales tarifa apmēru. No kopējām AS “GASO” izmaksām 90% ir fiksētas,
un patēriņa krituma dēļ tās nav iespējams nosegt.
Lietotājiem katru mēnesi maksājot fiksēto tarifu daļu, sistēmas operators saņemtos līdzekļus
var ieguldīt, lai atjaunotu infrastruktūru. Dabasgāzes cauruļvadu un gāzes regulēšanas
punktu atjaunošana ir kritiski svarīga ne vien no pakalpojuma nepārtrauktības
nodrošināšanas viedokļa, bet arī drošības viedokļa.

10. Kāds būs mans kopējais maksājums (gala summa) par gāzi pēc
2019. gada 1. janvāra?
Lai noskaidrotu dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifa izmaiņu ietekmi uz maksājumu par
dabasgāzi, dodieties uz AS “GASO” tīmekļvietni, kur pieejams tarifu kalkulators:
• https://www.gaso.lv/tarifu-projekta-kalkulators

11. Kam turpmāk būs jāmaksā rēķini? Vai turpmāk fiksētā maksa
jāmaksā AS “GASO”?
Līdzšinējā norēķinu kārtība netiek mainīta un tāpat kā līdz šim norēķinus par dabasgāzi Jūs
veiksiet ar savu tirgotāju.

12. Kāds izskatīsies mans rēķins?
Līdzīgi kā tas ir šobrīd, rēķinā tiks atspoguļota maksa par katru sistēmas pakalpojumu un
dabasgāzes cenu. Sagaidāmas izmaiņas sadales sistēmas pakalpojuma izmaksu
atspoguļojumā, kur atsevišķi tiks norādīta fiksētā un mainīgā maksājuma daļa.

13. Kā es varu atslēgt dabasgāzes piegādi savam gazificētajam
objektam?
Par dabasgāzes tirdzniecības līguma pārtraukšanu Jums ir jāvienojas ar esošo dabasgāzes
tirgotāju, savukārt par dabasgāzes padeves pārtraukšanu - ar AS “Gaso”.
NB! Turpinot lietot dabasgāzi pēc tirdzniecības līguma pārtraukšanas, pakalpojums tiks
nodrošināts pēdējās garantētās piegādes ietvaros un norēķini par to būs veicami saskaņā
ar piegādātāja noteiktajiem tarifiem.

________________________________________
Neskaidrību gadījumā sazinieties ar:
1. AS “GASO”:
a. 67369938 (informācija saistībā ar dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu
tarifiem). Katru darba dienu 8.00-18.00;
b. 155 (maksas zvans), info@gaso.lv.
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2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju - 67097200, 67097289, 67097252,
sprk@sprk.gov.lv.

