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OFICIĀLAIS PAZIŅOJUMS

Dažādi sludinājumi

Paziņojums par tarifa projektu

Akciju sabiedrība "Gaso", vienotais reģistrācijas numurs 40203108921, juridiskā adrese Vagonu iela 20, Rīga, LV-

1009, 2018. gada 15. februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Dabasgāzes sadales

pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu

aprēķināšanas metodiku.

Grupa
Patēriņa robežas
(kWh)

Tari

Fiksētā daļa sadales sistēmas jaudas uzturēšanai un attīstīšanai
Mainīgā daļa
(EUR / 1000 kWh)Līdz

6 m3/h
No 6 līdz
10 m3/h

No 10 līdz
16 m3/h

(Lietotājiem ar maksimālo jaudu
lielāku par 16 m3/h)

1.
No 0 līdz 2635

21,26
(EUR
gadā)

79,51 (EUR
gadā)

127,22
(EUR gadā)

7,95 (EUR/m3)
(lietotāji ar maksimālo jaudu
lielāku par 16 m3/h)

10,73

2.
No 2 636 līdz 1 053 800

21,26
(EUR
gadā)

79,51 (EUR
gadā)

127,22
(EUR gadā)

7,95 (EUR/m3)
(lietotāji ar maksimālo jaudu
lielāku par 16 m3/h)

7,72

3. No 1 053 801 līdz
10 538 000

7,69 (EUR/m3) 5,79

4. No 10 538 001 līdz
105 380 000

7,55 (EUR/m3) 3,35

5. No 105 380 001 līdz
1 054 000 000

5,83 (EUR/m3) 1,79

6. Virs 1 054 000 001 1,66 (EUR/m3) 0,69

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2018. gada 1. jūliju. Līdz jaunu tarifu apstiprināšanai spēkā ir

2008. gada Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - SPRK) ar lēmumu Nr. 247 noteiktie

dabasgāzes sadales pakalpojuma tari .

Sadales sistēmā lielākā daļa izmaksu nav atkarīgas no sadalītajiem dabasgāzes apjomiem, jo neatkarīgi no sadalītā

apjoma ir jānodrošina tīkla uzturēšana un atjaunošana, t. sk. vairāk nekā 20 500 jeb aptuveni 5 % klientiem ar

nulles un ļoti zema patēriņa pieslēgumiem. Atšķirībā no izmaksām AS "Gaso" ieņēmumu daļa ir pilnībā mainīga, jo

spēkā esošie tari  paredz maksu par sadales pakalpojumiem tikai atbilstoši piegādātajam dabasgāzes apjomam.

Salīdzinājumā ar 2008. gadu, kad tika apstiprināti spēkā esošie sadales sistēmas tari , sagaidāmais dabasgāzes

patēriņš 2018. gadā būs par aptuveni 33 % zemāks.
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Lai motivētu galapatērētājus efektīvāk izmantot pieslēguma jaudu, nodrošinātu iespējas veikt nepieciešamās

investīcijas dabasgāzes sadales tīklā un īstenotu ar likumu noteikto uzdevumu sadales sistēmas operatoram

nodrošināt sadales sistēmas drošību, AS "Gaso" ir pārskatījis pakalpojumu grupu skaitu un ieviesis ksētu  maksu

atbilstoši pieslēguma atļautajai slodzei neatkarīgi no dabasgāzes patēriņa un mainīgu komponenti atbilstoši

piegādātās dabasgāzes apjomam.

Sadales operatora uzdevums ir nodrošināt lietotājiem drošu un nepārtrauktu dabasgāzes padevi neatkarīgi no

lietotāja patēriņa pro la, un jaunā tarifu struktūra palīdzēs sasniegt šo mērķi.

Tarifu projekts sagatavots saskaņā ar SPRK padomes apstiprinātiem dokumentiem:

- 2017. gada 16. marta SPRK padomes lēmums Nr. 1/8 (prot. Nr. 11, 3. p.) "Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma

tarifu aprēķināšanas metodika";

- 2017. gada 24. augusta SPRK padomes lēmums Nr. 94 (prot. Nr. 29, 6. p.) "Par kapitāla atdeves likmes noteikšanu

dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifu projekta izstrādāšanai".

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus

par Dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var Vagonu ielā 20, Rīgā, LV-1009, no plkst. 9.00 līdz

12.00 un no 14.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar akciju sabiedrības "Gaso" Plānošanas un kontroles daļas vadītāju

Santu Krūmiņu, tālr. 67369289, e-pasta adrese: santa.krumina@gaso.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Vagonu ielā 20, Rīgā, LV-

1009, info@gaso.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277) 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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