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Par dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma 

tarifa aprēķināšanas metodikas projektu  

 

 

"AS “Latvenergo” ir iepazinusies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

publiskajā konsultācijā izsludināto dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas 

metodiku, un vēlas izteikt sekojošus priekšlikumus: 

1.Metodika paredz, ka tarifu pārskata ciklā piemērojamais uzglabāšanas pakalpojuma 

tarifs stājas spēkā līdz ar katru jauno iesūknēšanas sezonu. AS “Latvenergo” uzskata, ka 

metodika būtu jāpapildina ar pārejas regulējumu, kas nosaka, ka uzglabāšanas pakalpojuma 

tarifs, kas aprēķināts atbilstoši šai metodikai ir piemērojams ar iesūknēšanas sezonas sākumu, 

kas sākās 2018.gadā. Līdz tam dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumam būtu jāpiemēro 

pašreizējie iesūknēšanas, glabāšanas un izņemšanas pakalpojuma tarifi, savukārt, dabasgāzei, 

kas uz metodikas pieņemšanas brīdi jau ir iesūknēta krātuvē tikai glabāšanas un izņemšanas 

pakalpojuma tarifi. 

 

2.Metodikas projekta 14.punkts paredz, ka regulējamo aktīvu bāzē iekļauj visu ar 

pakalpojuma sniegšanu saistīto aktīvu vērtību. Dabasgāzes krātuve vēsturiski ir veidota kā 

reģionāla krātuve tāpēc tās regulējamo aktīvu bāze sevī ietver ne tikai aktīvus, kas ir 

nepieciešami Latvijas dabasgāzes lietotāju, bet arī aktīvus, kas ir veidoti citu valstu apgādei. Ja 

metodika paredz, ka regulējamo aktīvu bāzē var iekļauj visus ar uzglabāšanas pakalpojumu 

sniegšanu saistītos aktīvus, tad uzskatām, ka uzglabāšanas pakalpojuma tarifs būtu jārēķina 

nevis balstoties uz krātuves faktisko izmantoto jaudu, bet krātuves uzstādīto jaudu. Ja pastāv 

pieņēmums, ka ilgtermiņā krātuves uzstādīto jaudu izmantos pārsvarā tikai Latvijas dabasgāzes 

lietotāju apgādei, jo kaimiņvalstu apgādei šīs jaudas nav nepieciešamas, tad regulējamo aktīvu 

bāzē ir jāiekļauj tikai tie aktīvi, kas atbilst krātuves izmantošanas apjomam Latvijas lietotāju 

apgādei. 

 

 



 

 

 

3.Lai nodrošinātu droša ziemas maksimuma dabasgāzes patēriņa segšanu un lai 

veicinātu krātuves piepildīšanu ar dabasgāzi pirms apkures sezonas, AS “Latvenergo” rosina 

uzglabāšanas pakalpojumu tarifu struktūrā paredzēt savādākus dabasgāzes uzglabāšanas 

pakalpojumu tarifus dabasgāzei, kas ir iesūknēta tarifu cikla laikā, bet pilnībā netiek izņemta 

no krātuves (piemēram, 20% no sākotnēji iesūknētās dabasgāzes apjoma). Šādam apjomam, 

kas paliek krātuvē uz nākamo krātuves ciklu, piemērojot zemākus tarifus vai arī pilnībā 

atbrīvojot no maksājumiem, tiktu radīta motivācija krātuvē iesūknēt dabasgāzi ar zināmu 

drošības rezervi, kas pastarpināti risina arī gāzes apgādes drošuma jautājumus. 

 

 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 

Komercdirektors  Uldis Bariss 
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