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Par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu  

aprēķināšanas metodikas konsultāciju dokumentu 

 

 

AS “Gaso” (turpmāk – Gaso) ir iepazinusies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas (turpmāk – Regulators) 2020. gada 18. jūnija konsultāciju dokumentu par 

dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku (turpmāk – 

Metodikas projekts) un 2020. gada 6. jūlijā sniegusi komentārus par vairākiem Metodikas 

projekta punktiem, kuri tika pārrunāti ar Regulatora pārstāvjiem 2020. gada 27. jūlija darba 

sanāksmē.  

1. Atbilstoši izrunātajam saistībā ar Metodikas projekta 37.1. punktu, Gaso piekrīt 

ieņēmuma korekciju noteikt kā procentu no kalendārā gada ekspluatācijas izmaksām, 

tomēr norāda, ka augšējā robeža jānosaka vismaz 6% apmērā. Tas pamatojams ar 

spēkā esošā tarifa negūtajiem vai potenciāli negūtajiem ieņēmumiem. Spēkā esošie 

tarifi tika apstiprināti 2018. gada nogalē, nosakot atļautos ieņēmumus 2019. un 2020. 

gadam 49 789 tūkst. EUR apmērā. Faktiski gūtie ieņēmumi no sadales sistēmas 

pakalpojumu sniegšanas 2019. gadā bija par 1 173 tūkst. EUR mazāk nekā 

apstiprināts tarifā, kas ir 4% no apstiprinātā tarifa ikgadējām ekspluatācijas 

izmaksām. Nosakot 2020. gada prognozētos ieņēmumus, tika izmantoti 2020. gada 

pirmo sešu mēnešu faktiskie dati un atlikušie seši mēneši prognozēti, izmantojot 

2020. gada koriģētos tarifus un 3 gadu vidējos apjomus katrai grupai. Rezultātā ir 

secināms, ka pat ar koriģētajiem tarifiem 2020. gadā negūto ieņēmumu apmērs varētu 

sastādīt ap 6% no iepriekš minētajām ikgadējām ekspluatācijas izmaksām.   

2. Papildus, norādām, ka 2020. gada 18. jūnija konsultāciju dokumenta aprakstošajā 

sadaļā minēts, ka, ja regulatīvā rēķina atlikums ir negatīvs un pārsniedz 1%, bet 

nepārsniedz 3%, Gaso var atgūt negūtos ieņēmumus pēc viena kalendārā gada, 

savukārt daļa, kas pārsniedz 3%, ir atgūstama aiznākamajā kalendārajā gadā. Tomēr 

Metodikas projektā nav ietverta atruna par daļas, kas pārsniedz 3%, atgūšanu.  

Gaso piekrīt, ka iespēju robežās nepieciešams izvairīties no straujiem tarifu 

kāpumiem, tomēr ņemot vērā, ka ieņēmumu apmērs ir atkarīgs no faktoriem, ko Gaso 

kā komersants nevar ietekmēt, piemēram, gaisa temperatūra, metodikai ir jānosaka, 

kā un kādā laika periodā ir atgūstami visi tarifu apstiprināšanas laikā noteikti atļautie 

ieņēmumi. Līdz ar to Gaso ierosina Metodikas projektā noteikt, ka gadījumos, ja 



regulatīvā rēķina atlikums ir negatīvs un pārsniedz 1%, bet nepārsniedz 6%, Gaso var 

atgūt negūtos ieņēmumus pēc viena kalendārā gada, savukārt daļa, kas pārsniedz 6%, 

ir  atgūstama aiznākamajā kalendārajā gadā. 

3. Atkārtoti vēršam uzmanību, ka Metodikas projekta 37.1 punktā ir pieļauta tehniska 

kļūda, kā rezultātā šis punkts atsaucas uz Metodikas projektā neesošu 33.4 punktu un 

nav skaidri saprotams.  

 

 

Komercpilnvarnieks, 

Valdes loceklis Joahims Hokerts 

 
 
 

 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 
Santa Krūmiņa 67369289 

Santa.Krumina@gaso.lv 
 

 

 

 

 


