APSTIPRINĀTS
akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
Valdes 2013.gada 20.septembra sēdē,
prot. Nr. 43(2013)

METODISKIE NOTEIKUMI
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2008.gada 24.jūlija
lēmuma Nr.247 “Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” dabasgāzes apgādes
tarifiem” un 2010.gada 2.jūnija lēmuma Nr.258 „Par lēmuma Nr. 247
piemērošanas kārtību” piemērošanai saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības
likuma prasībām
1.
1.1.

Vispārīgā daļa

Metodiskajos noteikumos lietotie termini:

Lietotājs

- fiziska vai juridiska persona, kas pērk dabasgāzi no akciju
sabiedrības „Latvijas Gāze” (turpmāk – Latvijas Gāze);

Dabasgāzes
tirdzniecības cena

- cena, kas aprēķināta saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas padomes 2008.gada 27.februāra lēmumu
Nr.58
apstiprināto
“Dabasgāzes
tirdzniecības
tarifu
aprēķināšanas metodiku” un ietver dabasgāzes iepirkuma
finansēšanas izmaksas un dabasgāzes iepirkuma cenu ar faktisko
zemāko gāzes siltumspēju (EUR/tūkst.nm3) saskaņā ar Euro
ieviešanas kārtības likuma prasībām. Dabasgāzes iepirkšanas
cena ir piesaistīta iepriekšējo periodu vidējai mazuta ar 1% sēra
saturu un gazoila ar 0,1% sēra saturu kotācijai BARGES FOB
ARA, kā arī Eiropas Centrālās bankas noteiktajai euro un
Amerikas dolāra kursa attiecībai;

Tarifs

-

Gazificēts objekts

-

Siltumapgādes
komersants

Apliecinājums

Dabasgāzes skaitītāja
rādījumu nolasīšanas
kartīte

dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs;

ēka, būve, dzīvoklis vai telpa, kuras dabasgāzes apgādes iekšējā
sistēma nodota ekspluatācijā un kura pieslēgta dabasgāzes
apgādes sistēmai;
- saskaņā ar Enerģētikas likumu licencēts Energoapgādes
komersants, kas nodarbojas ar centralizēto siltumapgādi,
izmantojot centralizēto siltumapgādes sistēmu (siltumavotu,
siltumtīklu un siltumenerģijas lietotāju kopumu, kas saskaņoti
ražo, pārveido, pārvada, sadala un patērē siltumenerģiju);
- pašvaldības izsniegts rakstveida dokuments, kurā pašvaldība
apliecina, ka attiecīgais komersants ir Siltumapgādes komersants
attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, un norāda tā
gazificētos objektus šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā;
- Latvijas Gāzes pieprasījums paziņot dabasgāzes patēriņa
skaitītāja vai norēķinu uzskaites mēraparāta koriģētās plūsmas
rādījumu Tarifa un piemērojamo nodokļu maiņas gadījumā,
ziemas un vasaras sezonas sākumā, u.c. gadījumos.
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1.2. “Metodiskie noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes
2008.gada 24.jūlija lēmuma Nr.247 “Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” dabasgāzes
apgādes tarifiem” un 2010.gada 2.jūnija lēmumu Nr. 258 „Par lēmuma Nr. 247
piemērošanas kārtību” piemērošanai” (turpmāk – Metodiskie noteikumi) izdoti saskaņā ar
Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumu Nr.1048 “Dabasgāzes piegādes un
lietošanas noteikumi” 48.punktu.
1.3. Metodiskie noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Gāze piemēro Lietotājiem tarifus, kas
apstiprināti 2008.gada 24.jūlijā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
(turpmāk – SPRK) padomes lēmumu Nr.247 “Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
dabasgāzes apgādes tarifiem” (prot. Nr.27) un 2010.gada 2.jūnija lēmumu Nr. 258 „Par
lēmuma Nr. 247 piemērošanas kārtību”.
1.4. SPRK padomes 2008.gada 24.jūlija lēmums Nr.247 publicēts laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis” 2008.gada 25.jūlijā, Nr.114 (3898) un pieejams SPRK mājaslapā
http://www.sprk.gov.lv un Latvijas Gāzes mājaslapā www.lg.lv.
1.5. SPRK padomes 2010.gada 2.jūnija lēmums Nr.258 publicēts laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis” 2010.gada 8.jūnijā, Nr.90 (4282) un pieejams SPRK mājaslapā
http://www.sprk.gov.lv .
1.6. Tarifi SPRK padomes 2008.gada 24.jūlija lēmumā ir noteikti bez pievienotās vērtības
nodokļa (turpmāk – PVN) un neietver akcīzes nodokli. Latvijas Gāze iekasē un Lietotājs
maksā PVN un akcīzes nodokli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
1.7. Pamatojoties uz SPRK padomes ar 2008.gada 24.jūlija lēmumu Nr. 247 apstiprinātajiem
dabasgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala tarifiem un SPRK padomes 2010.gada
2.jūnija lēmumu Nr. 258 „Par lēmuma Nr.247 piemērošanas kārtību”, Latvijas Gāze
informē Lietotājus par dabasgāzei pielietojamiem dabasgāzes Tarifiem, norādot atbilstoši
dabasgāzes izmantošanas mērķiem piemērojamās akcīzes nodokļa un PVN likmes.
1.8. SPRK padomes apstiprinātie Tarifi ir piesaistīti dabasgāzes tirdzniecības cenai
LVL/tūkst.nm3 pie dabasgāzes faktiskās zemākās siltumspējas un Lietotāja faktiskajam
dabasgāzes patēriņa apjomam gadā tūkst.nm3. Sākot ar 2014.gada 1.janvāri dabasgāzes
tirdzniecības cena tiek aprēķināta EUR/tūkst.nm3 un piemērojamie Tarifi tiek noteikti
EUR/tūkst.nm3 saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta ceturtās daļas un
12.panta prasībām.
1.9. Tarifs tiek noteikts un piemērots norēķinos katram Lietotāja gazificētajam objektam
atsevišķi atkarībā no faktiskā dabasgāzes patēriņa gadā Lietotāja attiecīgajā gazificētajā
objektā.
1.10. Siltumapgādes komersantam, kas sniedz centralizētās siltumapgādes pakalpojumus
pašvaldības administratīvajā teritorijā, par ko tas ir iesniedzis Latvijas Gāzei
Apliecinājumu, norēķinos piemēro Tarifu, kuru nosaka pēc Siltumapgādes komersanta
gazificēto objektu kopējā dabasgāzes patēriņa attiecīgās pašvaldības administratīvajā
teritorijā, sākot ar nākamo mēnesi pēc Apliecinājuma saņemšanas.
1.11. Mainoties gazificēto objektu skaitam, Siltumapgādes komersants nekavējoties iesniedz
Latvijas Gāzei jaunu Apliecinājumu.
1.12. Pārskata mēnesim piemērojamo dabasgāzes tirdzniecības cenu Latvijas Gāze aprēķina
saskaņā ar SPRK 2008.gada 27.februāra lēmumu Nr.58 apstiprinātās „Dabasgāzes
tirdzniecības tarifu aprēķināšanas metodikas” 38.punktu, nodrošinot Euro ieviešanas
kārtības likuma 6.panta ceturtās daļas un 12.panta prasību izpildi.
1.13. Latvijas Gāze informē par dabasgāzes tirdzniecības cenu un tai atbilstošo Tarifu norēķinos
par dabasgāzi Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Latvijas
Gāzes mājaslapā www.lg.lv .
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•

Lietotājus ar dabasgāzes patēriņu gadā līdz 500 nm3 un no 500 nm3 līdz 25
tūkst.nm3 reizi pusgadā līdz pusgada pēdējā mēneša 10.datumam;

•

pārējos Lietotājus – reizi mēnesī līdz mēneša 10.datumam pārskata (esošajam)
mēnesim, vienlaicīgi norādot arī prognozēto dabasgāzes tirdzniecības cenu
nākamajiem diviem mēnešiem.

1.14. Aprēķinot dabasgāzes tirdzniecības cenu pārskata mēnesī, Latvijas Gāze ņem vērā
iepriekšējā mēnesī piemērotās un faktiskās dabasgāzes tirdzniecības cenas atšķirību.
1.15. Aprēķinot prognozēto dabasgāzes tirdzniecības cenu nākamajiem diviem mēnešiem,
Latvijas Gāze nezināmos lielumus aizstāj ar to pēdējām zināmajām vērtībām. Prognozētajai
dabasgāzes tirdzniecības cenai nav rekomendējošs raksturs, bet ir tikai informatīvs raksturs,
tā var gan samazināties, gan palielināties, mainoties aprēķināšanas brīdī nezināmajiem
lielumiem.
1.16. Norēķinos ar Latvijas Gāzi par saņemto dabasgāzi piemērojamie Tarifi tiek noteikti:
1.16.1. Lietotājiem ar dabasgāzes patēriņu gadā virs 25 tūkst.nm3 – katru mēnesi;
1.16.2. Lietotājiem, kuri norēķinos izmanto izlīdzinātā maksājuma sistēmu un komersantiem ar
dabasgāzes patēriņu gadā līdz 25 tūkst.nm3, – divas reizes gadā: no 1.janvāra un no
1.jūlija katram nākamajam pusgadam; dabasgāzes tirdzniecības cena tiek noteikta,
pamatojoties uz dabasgāzes iepirkuma cenu vienu mēnesi pirms pusgada pēdējā mēneša;
1.17. Uz konkrēto Lietotāju attiecināmo Tarifu atbilstoši Lietotāja dabasgāzes patēriņa apjomam
nosaka:
1.17.1. Lietotājiem ar dabasgāzes patēriņu līdz 25 tūkst.nm3 gadā:
•

aprēķinu ceļā, ņemot vērā pēdējo Dabasgāzes skaitītāja rādījumu nolasīšanas kartītē
paziņoto rādījumu;

•

aprēķinu ceļā pēc iepriekšējā perioda patēriņa, ja Dabasgāzes skaitītāja rādījumu
nolasīšanas kartīte nav saņemta;

•

Lietotājam un Latvijas Gāzei vienojoties pirms dabasgāzes padeves uzsākšanas;

1.17.2. Lietotājiem ar dabasgāzes patēriņu virs 25 tūkst.nm3 gadā – saskaņā ar dabasgāzes
piegādes līgumā uzrādīto apjomu, katram gazificētajam objektam (tūkst. nm3 gadā).

2.

Tarifu piemērošanas kārtība

2.1. Lietotājiem, kuri patērē dabasgāzi līdz 0,5 tūkst. nm3 gadā
2.1.1. Šīs patēriņa apjoma grupas Lietotāji pamatā ir fiziskas personas (mājsaimniecības
lietotāji), kuras dabasgāzi izmanto ēdiena sagatavošanai un ūdens uzsildīšanai savām
vajadzībām (galapatēriņam). Tā kā šo Lietotāju dabasgāzes patēriņš ir stabils un nav
atkarīgs no klimatiskajiem apstākļiem, Lietotāja piederība šai Lietotāju patēriņa apjoma
grupai tiek noteikta atbilstoši pēdējo 12 mēnešu dabasgāzes patēriņam, ko aprēķina kā
Dabasgāzes skaitītāja rādījumu nolasīšanas kartītes uzrādīto rādījumu starpību (rādījums
perioda beigās – rādījums perioda sākumā, m3).
2.1.2. Ja starp dabasgāzes skaitītāja rādījumu nolasīšanas datumiem nav pilns gads, tad patēriņu
gadā nosaka šādi:
A=

(A − A
T
n

)
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A-

aprēķinātais dabasgāzes patēriņš gadā saskaņā ar Dabasgāzes skaitītāja rādījumu

nolasīšanas kartītē uzrādīto informāciju (m3);

A

n

- pēdējais Dabasgāzes skaitītāja rādījumu nolasīšanas kartītē uzrādītais skaitītāja rādījums;

A

- iepriekšējais Dabasgāzes skaitītāja rādījumu nolasīšanas kartītē uzrādītais skaitītāja
rādījums perioda sākumā;
n −1

T

- laika periods mēnešos starp skaitītāja rādījumu nolasīšanas datumiem.

2.1.3. Kalendārais gads var nesakrist ar izlīdzinātā maksājuma pārskata gadu. Lietotāja gada
patēriņu nosaka pēc Lietotāja Dabasgāzes skaitītāja rādījumu nolasīšanas kartītē
fiksētajiem rādījumiem. Lietotāja gada patēriņš tiek sadalīts proporcionāli pa mēnešiem
un katram mēnesim tiek piemērots attiecīgajam periodam noteiktais Tarifs.
2.1.4. Dabasgāzes skaitītāja rādījumu nolasīšanas kartīte Lietotāja gada patēriņa noteikšanai
tiek izsūtīta reizi gadā (parasti ik pēc 12 mēnešiem).
2.1.5. Dabasgāzes skaitītāja rādījumu nolasīšanas kartītes Lietotājiem nav jāizsūta, ja
dabasgāzes tirdzniecības cenas izmaiņu rezultātā nākamajā pusgadā mainās Tarifs.
Pārrēķins tiek veikts izlīdzinātā patēriņa perioda beigās proporcionāli kopējam Lietoja
gada patēriņam un laikam, kad Tarifi bija spēkā.
2.1.6. Katra mēneša maksa par dabasgāzi tiek aprēķināta reizinot mēneša patēriņu (izlīdzināto
vai faktisko) ar attiecīgajā mēnesī spēkā esošo Tarifu kopā ar akcīzes nodokli un PVN
(EUR/nm3) ar precizitāti piecas zīmes aiz komata, rezultātu noapaļojot līdz divām zīmēm
aiz komata. Veicot gala norēķinus par faktisko patēriņu pārskata gadā, maksājamā
summa tiek aprēķināta, reizinot attiecīgā Tarifa perioda patēriņu ar Tarifu kopā ar akcīzes
nodokli un PVN (EUR/nm3) ar precizitāti piecas zīmes aiz komata, gala summu
noapaļojot līdz divām zīmēm aiz komata.
2.1.7. Lietotājam, kuru dzīvokļos nav uzstādīti Dabasgāzes patēriņa skaitītāji, maksu par
dabasgāzi aprēķina, ņemot vērā fiksētās patēriņa normas vienam cilvēkam mēnesī.
2.1.8. Lietotājam ir tiesības veikt avansa maksājumus. Tarifu vai piemērojamo nodokļu maiņas
gadījumā par avansā veiktajiem maksājumiem tiek veikts pārrēķins atbilstoši Tarifam,
akcīzes nodoklim un PVN dabasgāzes saņemšanas brīdī.
2.1.9. Lai veicinātu savlaicīgu samaksu par saņemto dabasgāzi, Latvijas Gāze Lietotājiem, kuri
norēķinājušies avansā, var piemērot atlaidi par avansa maksājumu veikšanu.
2.1.10. Par katru nokavēto maksājuma dienu Lietotājs atbilstoši Latvijas Gāzes apstiprinātajai
norēķinu kārtībai maksā Latvijas Gāzei nokavējuma procentus par kavētiem norēķiniem
0,15% apmērā no nokavētā maksājuma kopsummas, kas ietver nokavētos maksājumus
par dabasgāzi, akcīzes nodokli un PVN.
2.1.11. Sākot ar 2014.gada 1.janvāri Latvijas Gāze visu Lietotāja dabasgāzes patēriņa pārskatā
iekļauto informāciju par Latvijas latos veiktajiem darījumiem līdz 2014.gada 1.janvārim,
t.sk. saņemto samaksu un piemērotos Tarifus, atspoguļo EUR, konvertāciju veicot
atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta ceturtās daļas un 12.panta prasībām.
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2.2. Lietotājiem, kuri patērē dabasgāzi no 0,5 tūkst.nm3 līdz 25,0 tūkst.nm3 gadā
2.2.1. Lietotāja gada patēriņu nosaka pēc Dabasgāzes skaitītāja rādījumu nolasīšanas kartītē
fiksētajiem rādījumiem. Visiem Lietotājiem 30.jūnijā un 31.decembrī vai citā Latvijas
Gāzes noteiktā datumā, ja mainās Tarifi vai piemērojamie nodokļi, jānolasa dabasgāzes
skaitītāja rādījumi un jāiesniedz Latvijas Gāzei.
2.2.2. Latvijas Gāzes darbinieki izlases veidā pārbauda uzrādītos skaitītāja rādījumus uz vietas
pie Lietotāja.
2.2.3. Ja dabasgāzes skaitītāja rādījums Tarifa spēkā stāšanās brīdī nav fiksēts, faktiskais
patēriņš gadā tiek sadalīts proporcionāli pa mēnešiem, nepieciešamības gadījumā
pielietojot Latvijas Gāzes noteiktos sezonalitātes koeficientus.
2.2.4. Katra mēneša maksa par dabasgāzi tiek aprēķināta, reizinot mēneša patēriņu (izlīdzināto
vai faktisko) ar attiecīgajā mēnesī spēkā esošo Tarifu kopā ar akcīzes nodokli un PVN
(EUR/nm3) ar precizitāti piecas zīmes aiz komata, rezultātu noapaļojot līdz divām zīmēm
aiz komata. Veicot gala norēķinus par faktisko patēriņu pārskata gadā, maksājamā
summa tiek aprēķināta, reizinot attiecīgā Tarifa perioda patēriņu ar Tarifu kopā ar akcīzes
nodokli un PVN (EUR/nm3) ar precizitāti piecas zīmes aiz komata, gala summu
noapaļojot līdz divām zīmēm aiz komata.
2.2.5. Lietotājam ir tiesības veikt avansa maksājumus. Tarifu vai piemērojamo nodokļu maiņas
gadījumā par avansā veiktajiem maksājumiem tiek veikts pārrēķins atbilstoši Tarifam,
akcīzes nodoklim un PVN dabasgāzes saņemšanas brīdī.
2.2.6. Lai veicinātu savlaicīgu samaksu par saņemto dabasgāzi, Latvijas Gāze Lietotājiem, kuri
norēķinājušies avansā, var piemērot atlaidi par avansa maksājumu veikšanu.
2.2.7. Par katru nokavēto maksājuma dienu, Lietotājs atbilstoši Latvijas Gāzes apstiprinātajai
norēķini kārtībai maksā Latvijas Gāzei nokavējuma procentus par kavētiem norēķiniem
0,15% apmērā no nokavētā maksājuma kopsummas, kas ietver nokavētos maksājumus
par dabasgāzi, akcīzes nodokli un PVN.
2.2.8. Sākot ar 2014.gada 1.janvāri Latvijas Gāze visu Lietotāja dabasgāzes patēriņa pārskatā
iekļauto informāciju par Latvijas latos veiktajiem darījumiem līdz 2014.gada 1.janvārim,
t.sk. saņemto samaksu un piemērotos Tarifus, atspoguļo EUR, konvertāciju veicot
atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta ceturtās daļas un 12.panta prasībām.

2.3. Lietotājiem, kuri patērē dabasgāzi virs 25,0 tūkst.nm3 gadā
2.3.1. Tarifu nosaka saskaņā ar dabasgāzes piegādes līgumā norādīto dabasgāzes apjomu
gazificētajam objektam pilnam kalendārajam gadam, t.i., 12 mēnešiem (tūkst.nm3 gadā).
Lietotājam, kurš dabasgāzi uzsācis lietot nepilnā kalendārajā gadā, Tarifu sākotnēji
nosaka, ņemot vērā pilnam kalendārajam gadam plānoto patēriņa apjomu gazificētajā
objektā.
2.3.2. Ja Lietotājs pārskata gadā nav Latvijas Gāzei paziņojis nākamajam kalendārajam gadam
nepieciešamo dabasgāzes apjomu atbilstoši dabasgāzes piegādes līguma noteikumiem,
Latvijas Gāze norēķinos ar Lietotāju var piemērot attiecīgajai dabasgāzes tirdzniecības
cenai atbilstošu augstāku Tarifu.
2.3.3. Ja kalendārā gada beigās izrādās, ka pēc faktiskā dabasgāzes patēriņa Lietotājs ir
piederīgs citai Lietotāju patēriņa apjoma grupai un Lietotājam bija jāpiemēro cits Tarifs,
tiek veikts pārrēķins par visu kalendāro gadu, piemērojot Lietotāja faktiskajam patēriņam
atbilstošo Tarifu kopā ar akcīzes nodokli un PVN pie atbilstošās dabasgāzes tirdzniecības
cenas.
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2.3.4. Ja Lietotājs beidz lietot dabasgāzi gazificētājā objektā pirms kalendārā gada beigām un
dabasgāze kalendārajā gadā tur vairs netiks lietota, kā rezultātā atbilstoši faktiskajam
dabasgāzes patēriņam Lietotājs ir piederīgs citai Lietotāju patēriņa apjoma grupai un
Lietotājam bija jāpiemēro cits Tarifs, tiek veikts pārrēķins par kalendārajā gadā patērēto
dabasgāzi, piemērojot Lietotāja faktiskajam patēriņam atbilstošo Tarifu kopā ar akcīzes
nodokli un PVN pie atbilstošās dabasgāzes tirdzniecības cenas.
2.3.5. Lai veicinātu savlaicīgu samaksu par saņemto dabasgāzi, Lietotājiem, kuri kalendārajā
gadā patērē dabasgāzi no 25,0 tūkst. nm3 līdz 20 000 tūkst.nm3, par norēķinu kārtības
ievērošanu tiek piemērota cenas atlaide 0,85 EUR/tūkst.nm3. Norēķinu kārtības
neievērošanas gadījumā šī atlaide netiek piemērota.
2.3.6. Lietotājam ir tiesības veikt avansa maksājumus. Tarifu vai piemērojamo nodokļu maiņas
gadījumā par avansā veiktajiem maksājumiem tiek veikts pārrēķins atbilstoši Tarifam,
akcīzes nodoklim un PVN dabasgāzes saņemšanas brīdī.
2.3.7. Par katru nokavēto maksājuma dienu, Lietotājs atbilstoši Latvijas Gāzes apstiprinātajai
norēķini kārtībai maksā Latvijas Gāzei nokavējuma procentus par kavētiem norēķiniem
0,15% apmērā no nokavētā maksājuma kopsummas, kas ietver nokavētos maksājumus
par dabasgāzi, akcīzes nodokli un PVN.

