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Paziņojums par tarifa projektu 

Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid", vienotais reģistrācijas numurs 40203041605, juridiskā 
adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, 2017. gada 22. novembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijai iesniedza Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 
Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku. 

Sabiedrisko pakalpojumu veids 

Spēkā 
esošais 
tarifs (bez 
PVN) 

Piedāvātais tarifs (bez 
PVN) 

Tarifa palielinājums/samazinājums* 
(%) 

Grupētās jaudas produkts 
EUR/MWh/krātuves ciklā 

1,504 2,08 38 % 

Tirgus produkts 

EUR/MWh/krātuves ciklā 

W,S dabasgāzes ziemas/vasaras 
futures cena pēc Gaspool biržas 
datiem 

  

 

  

Divu gadu grupētās jaudas 
produkts  

EUR/MWh/krātuves ciklā 

  2,04   

Virtuālais pretplūsmas produkts, 
EUR/MWh 

  0,35   

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2018. gada 1. aprīli.  

Tarifa izmaiņas ir saistītas ar izmaiņām Enerģētikas likumā. Latvijai no 2017. gada 3. aprīļa ir 
pienākums ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2009 (2009. gada 13. jūlijs) attiecībā 
uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un krātuvei.  

Tarifu projekts sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - SPRK) 
padomes apstiprinātiem dokumentiem:  

- 2017. gada 16. martā ar SPRK padomes lēmumu Nr. 1/7 (protokols Nr. 11, 2. p.) "Dabasgāzes 
uzglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika"; 

- 2017. gada 24. augusta ar SPRK padomes lēmumu Nr.95 (protokols Nr. 29, 7. p.) "Par kapitāla atdeves 
likmes noteikšanu dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu projekta izstrādāšanai". 

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un 
ieteikumus par Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var Aristida Briāna ielā 6, Rīgā, 
LV-1001, no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 14.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar akciju sabiedrības "Conexus 
Baltic Grid" Plānošanas un analīzes daļas vadītāju Maritu Šeini, tālr. 67087988, e-pasta adrese: 
marita.seine@conexus.lv. 

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Aristida Briāna 
ielā 6, Rīgā, LV-1001, info@conexus.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 
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45, fakss 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu 
laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija rīko uzklausīšanas sanāksmi par tarifu projektu, priekšlikumus un ieteikumus lietotājs 
SPRK var iesniegt uzklausīšanas sanāksmes laikā. Informācija par attiecīgo uzklausīšanas sanāksmes laiku un 
vietu atrodas SPRK mājaslapā www.sprk.gov.lv. 
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